
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI MLADINA
ŠTUDENTI / SENIORJI OTROCI

4–URNA 35,00€ 29,00€ 23,00€

DNEVNA
(ponedeljek–četrtek) 29,00€ 25,00€ 19,00€

DNEVNA [1]
(petek–nedelja, prazniki) 38,00€ 32,00€ 26,00€

DNEVNA–1 PROGA [7]
(v primeru delovanja samo 1. proge) 19,00€ 19,00€ 19,00€

½ + 2 dnevna
(pon.–ned., prazniki, 1. dan od 12:00 dalje) 76,00€ 64,00€ 52,00€

LETNA [2]
(1. leto od dneva nakupa) 409,00€ 345,00€ 215,00€

Gravity Card [3]
(8. 4.–5. 11. 2023) 599,00€ 449,00€ 299,00€

Gravity Card MB [4]
(31. 3.–31. 12. 2023) 0,00€ 0,00€ 0,00€

Gravity Card (dnevna) [5] 20,00€ 20,00€ 20,00€

Kavcija za čip vozovnico [6] 2,00€ 2,00€ 2,00€

DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 27.3.2023. Če KKŽ ob delavnikih neprekinjeno kroži, veljaljo vikend/praznik cene vozovnic.
Otroci pod 14.99 let lahko kupijo vozovnico za kolesarski park samo v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov ob predložitvi veljavnega osebnega 
dokumenta. Otroci do dopolnjenega 6. leta lahko uporabljajo kolesarski park brezplačno.Vožnja v Bike Parku Pohorje je dovoljena samo kupcem 
vozovnice za BPP in kombinirane vozovnice XL.

Legenda personalnih tipov :

SENIORJI - osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
ODRASLI - osebe stare od 19 let naprej
ŠTUDENTI - osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
MLADINA - osebe stare od 15 do 18,99 leta
OTROCI - osebe stare od 6 do 14,99 leta



Legenda opomb :

  [1] Prazniki zajemajo dela proste dneve v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.

  [2] Personalizirana vozovnica s sliko velja 1. leto od dneva nakupa za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo Bike Parka Pohorje. 
V času trajanja zimske sezone vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh, ...). Če Bike 
Park Pohorje izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po Bike Parku Pohorje strogo prepovedana. Če Bike 
Park Pohorje v zimski sezoni ne obratuje, vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ.
  [3] Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju 8.4. - 5.11.2023  za neomejeno voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo Bike Parka Pohorje. Če 
Bike Park Pohorje izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po Bike Parku Pohorje strogo prepovedana. 
Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice. Ostale podrobnosti vozovnice so opisane na spletni strani www.gravity-card.com. 
  [4] Pogoj za prejem vozovnice "Gravity Card MB" je nakup vozovnice "Gravity Card". Ob nakupu "Gravity Card" lastnik prejme brezplačno vozovnico 
"Gravity Card MB". Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju 31.3. - 31.12.2023 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo 
Bike Parka Pohorje. Vozovnica ne velja v obdobju "Gravity Card" (8.4.-5.11.2023), lastnik "Gravity Card MB" vozovnice bo za to obdobje prejel "Gravity 
Card" vozovnico. Po prenehanju veljavnosti "Gravity Card" vozovnice bo lastnik "Gravity Card MB" vozovnice le-to lahko uporabljal do 31.12.2023.V 
času trajanja zimske sezone vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh, ...). Če Bike Park 
Pohorje izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po Bike Parku Pohorje strogo prepovedana. Če Bike Park 
Pohorje v zimski sezoni ne obratuje, vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ. Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice.

  [5] Do nakupa vozovnice so upravičeni samo imetniki veljavne vozovnice "Gravity Card" za sezono 2023, ki jo morajo predložiti ob nakupu.

  [6] Kavcija se obračuna pri vsaki vrsti vozovnice. Povračilo kavcije ob vrnitvi vozovnice.

  [7] Enotna cena te vozovnice velja vse dni v tednu v primeru, ko je v Bike Parku Pohorje odprta samo 1. proga.


