
Termo Leon Vrečko s.p., Arclin78a, 3211 ŠKOFJA VAS

tel.: 040 168 980 in 041 654 405

e-pošta: avtodom@termo.si

I. Najem avtodoma S70 
SEZONA NIZKA SEZONA SREDNJA SEZONA VISOKA SEZONA

15.03. – 31.03.2022 01.04. – 14.04.2022 15.04. – 05.05.2022

08.11. – 15.11.2022 06.05. – 16.06.2022 17.06. – 28.08.2022

TRAJANJE NAJEMA 29.08. – 07.11.2022

do vključno 4 dni 139 € 154 € 182 €

od 5 do vključno 13 dni 126 € 139 € 166 €

od 14 do vključno 20 dni 119 € 131 € 156 €

od 21 do vključno 27 dni 114 € 125 € 149 €

28 dni in več 110 € 120 € 140 €

vikend (četrtek – ponedeljek) 482 € 521 € Ni možno

II. Dodatna oprema
50 € /najem

17 € /najem/osebo

7 € /najem/osebo

45 € /najem

Dodatna plinska jeklenka 35 € /kos

Dodatna flaška kemikalij 20 € /kos

75 € /najem

15 € /najem

40 € /najem

15 € /najem

8 € /dan

10 € /najem

5 € /najem

60 € /najem

Vse cene so v EUR z vključenim DDV. Cenik velja od 1. 1. 2022 dalje.

CENIK ZA NAJEM AVDODOMOV IN OPREME ZA LETO 2022

Kuhinjski set - 3x posoda za kuhanje (velika, 

srednja, manjša), 2x ponev, posoda za kavo 

(džezva), plastična posoda/skleda 1x večja in 4x 

manjše, cedilo s skledo, zajemalka, kuhalnica, 

lopatka, deska, vedro za perilo/posodo, krožniki 

(plitvi, globoki), kozarci, čajni/kavni servis, pribor 

(vilice, žlice, čajne žličke, noži), 2x nož in lupilec

Vrtna garnitura (miza, stoli)

Preproga pred avtodomom (2,5 m x 4 m)

Brisače - 1x velika (140 cm x 70 cm), 

1x srednja (60 cm x 40 cm)

Spalni set - posteljnina, rjuhe, odeje, vzglavniki

Razsmernik 12V – 220V

Prenosna kuhinja / omara s pultom

Odsevna tabla za prevoz koles

Nosilec za 4 kolesa zadaj 

Cev za pitno vodo 20 m

Električna kuhalna plošča

Pizza pan

Poleg cene najema je najemnik dolžan plačati tudi fiksne stroške v pavšalnem znesku 127,00 EUR, ki 

vključujejo: Prijava/rezervacija, priprava avtodoma, prevzem (navodila za uporabo, nastavitev vseh 

sistemov, polnjenje pitne vode), primopredaja in pregled avtodoma, finalno notranje čiščenje, dezinfekcija in 

razkuževanje, plinska jeklenka (Propan), WC kemikalije, SLO vinjeta, zunanje pranje.


