NOMAGO CHARTER
NAVODILA ZA UPORABNIKE SPLETNE REZERVACIJSKE PLATFORME
Osnovni fokus predane in izkušene ekipe Nomago je zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje pri najemu avtobusnih in
osebnih prevozov. S tem namenom smo razvili lastno in edinstveno spletno rezervacijsko platformo Nomago Charter (v
nadaljevanju: Platforma), ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo. Je
sodobno zasnovana in sledi našemu strateškemu cilju po digitalizaciji in modernizaciji poslovanja podjetja kot celote.
V nadaljevanju smo pripravili navodila za njeno uporabo. Vodijo vas skozi proces registracije, oddaje povpraševanja,
naročila in nakupa. Zapisana so enostavno in logično sledijo postopkom rezervacije. Ob kratkih navodili je pri vsakem
koraku dodana tudi slika, ki opisano grafično ponazori.
Pred uporabo Platforme se šteje, da ste seznanjeni z vsebino Splošnih pogojev za charter prevoze objavljeni na spletni
strani https://www.nomago.si/files/shares/Splosni_pogoji_charter_SI.pdf, da z njimi soglašate in vas tudi zavezujejo.
Ta navodila so v uporabi od 1. 4. 2021.
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1. REGISTRACIJA
1.1. NOV UPORABNIK
V kolikor ste že registriran uporabnik drugega spletnega rezervacijskega sistema podjetja Nomago, se v platformo Nomago
Charter prijavite z že obstoječim elektronskim naslovom in geslom.
Za registracijo novega uporabnika izberite “REGISTRIRAJ SE TU”.
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Vpišite obvezne podatke: ime, priimek, vaš elektronski naslov*, izberite jezik ter vpišite geslo, ki mora vsebovati minimalno
9 znakov. Za nadaljevanje kliknite »REGISTRIRAJ SE«.

*Posamezen uporabnik se lahko s svojim elektronskim naslovom vpiše le enkrat. V kolikor ste že registrirani s tem
elektronskim naslovom, se ne morete ponovno registrirati.

Prikaže se vam obvestilo o zaključku registracije. Na vaš elektronski naslov smo vam poslali povezavo za aktivacijo računa.
V kolikor elektronskega sporočila niste prejeli, preverite predal z nezaželeno pošto ali predal »promocije«. Kliknite
»POTRDI AKTIVACIJO«
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1.2. ŽE REGISTRIRAN UPORABNIK
V kolikor ste že registriran uporabnik*, izpolnite zahtevana polja (elektronski naslov ter geslo) in kliknite »PRIJAVA«.

*Če ste se v preteklosti že registrirali na katero koli stran podjetja Nomago, se v platformo Nomago Charter prijavite z istim
registriranim elektronskim naslovom in geslom.

1.3. POZABLJENO GESLO
Ste pozabili vaše geslo? Za ponovno nastavitev osebnega gesla izberite možnost »Ste pozabili geslo?«
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Vpišite vaš elektronski naslov in kliknite »ODDAJ«.

Preverite vašo elektronsko pošto, saj smo vam poslali povezavo za spremembo gesla. Kliknite »RESETIRAJ GESLO«
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V brskalniku se vam bo odprla stran, kjer vpišete novo geslo. Novo geslo ponovno potrdite. Za nadaljevanje kliknite
»SPREMENI GESLO«.
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2. UPORABNIŠKI PROFIL
Na zavihku »UPORABNIŠKI PROFIL« lahko dopolnite podatke uporabnika.

Vpišite ime, priimek, naslov, kraj, poštno številko in telefonsko številko. Pravilen način vnosa telefonske številke zajema
predklicno številko za državo, območno kodo ali dvomestno številko mobilnega operaterja brez številke 0 in sedemmestno
oziroma šestmestno številko.
Primer: 00386 1 444 44 44 oziroma 00386 41 444 444.
Vnesene podatke shranite s klikom na »SHRANI SPREMEMBE«

V kolikor se želite registrirati kot podjetje, v nadaljevanju strani vpišete ime podjetja ter med prikazanimi možnostmi izberete
vaše podjetje z ustrezno davčno številko.
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Prikažejo se podatki o vašem podjetju. Vpišite dodatni naslov, v kolikor je poslovna enota na drugi lokaciji.
V kolikor sistem vašega podjetja ne najde, kliknite na »IZPOLNI ROČNO« in sami vpišite podatke.

Vnesene podatke shranite s klikom »SHRANI SPREMEMBE«.
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3. ODDAJA POVPRAŠEVANJA
S klikom na zavihek »POVPRAŠEVANJE« lahko pridobite informativno ceno in oddate povpraševanje.
Izbirate lahko med dvema tipoma prevozov.
Za transfer sledite navodilom pod točko 3.1, za izlet pa navodilom pod točko 3.2

3.1. TRANSFER

TIP PREVOZA: izberite transfer (t.j. enosmerni prevoz)
LOKACIJA ODHODA: izberite točno lokacijo vašega odhoda, da bo voznik vedel, kje vstopate na avtobus.
DATUM IN URA ODHODA: izberite datum in uro odhoda v obliki: dd, mm, leto in ur:min. Način vnosa ure odhoda je
prednastavljen, lahko pa ročno vnesete uro z vpisanim dvopičjem, npr. 08:00.
LOKACIJA PRIHODA: izberite lokacijo vašega prihoda.
DATUM IN URA PRIHODA: vnesite datum in uro predvidenega prihoda na lokacijo.
DODAJ POSTANEK: v kolikor se boste na poti ustavili ali pobirali potnike, kliknite »DODAJ POSTANEK« in izberite
lokacijo. Možnosti postankov je več. Ura prihoda/odhoda postanka ni obvezna. V kolikor tega podatka nimate, nam lahko
v nadaljevanju pošljete sporočilo.
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Za nadaljevanje izberite »NAPREJ NA VOZILO«.
Izberite želeno vozilo in opremo.
TIP VOZILA: izbirate lahko med različnimi tipi vozil.
ŠTEVILO POTNIKOV: vnesete število vseh potnikov. Maksimalno število potnikov ne sme presegati kapaciteto vozila.
ŠTEVILO VOZNIKOV: Izberite enega ali dva voznika.
UREDBA (ES) št. 561/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(EGS) št. 3820/85 (v nadaljevanju: Uredba EU 561/2006)izrecno navaja, da so potovalne agencije oz. organizatorji (tudi skupine)
potovanja in njeni podizvajalci odgovorni za načrt prevoza in kršitve izhajajoč iz nespoštovanja navedene Uredbe 561/2006. Naročnik se
z naročilom storitve prevoza obvezuje, da bo spoštoval navedbe Uredba EU 561/2006, katera navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika
ne sme presegati 9 ur, časovna odsotnost pa 13 ur (pri tem je potrebno upoštevati čas dostave do odhodnega mesta) oz., da čas vožnje
z dvema voznikoma ne presega 18 ur dnevno, odsotnost pa 21 ur. Nadalje se naročnik zavezuje, da bo spoštoval dnevni počitek 11 ur
oz. skrajšan počitek 9 ur največkrat 3-krat tedensko.

Na desni strani izberite željeno opremo vozila. Na voljo imate vozila z WC-jem, električnimi vtičnicami 220V, WI-FI-jem,
dodatnim prtljažnikom za smuči (ski-box), visokopodni avtobusi (z več prtljažnega prostora), vozila prilagojena invalidom…
Nekatera dodatna oprema je na voljo v omejenih količinah in za doplačilo.

Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA PONUDBO«
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Na tej strani po želji izberite dodatno ponudbo. Dodatna ponudba je za doplačilo. Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA
PRILOGE«.

Tu lahko dodate priloge v PDF obliki (spisek potnikov, oznaka avtobusa,…).
Kliknite »DODAJ PRILOGO« in iz računalnika izberite datoteko.
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Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA POVZETEK«.
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Prikaže se vam informativna cena prevoza.

V kolikor želite dodati še povratni transfer izberite »DODAJ PREVOZ«.
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Za vnos povratnega transferja postopek ponovite od začetka:

15

Prikaže se povzetek obeh transferjev:

Za pridobitev ponudbe kliknite »POŠLJI POVPRAŠEVANJE«.
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Na elektronski naslov boste prejeli potrditev o oddanem povpraševanju:

V aplikaciji se vaše povpraševanje nahaja skupini aktivnih povpraševanj. Za prikaz aktivnih povpraševanj na desni strani
izberite filter »AKTIVNO«.
Vaše povpraševanje je v statusu NOVO. V tem trenutku je povpraševanje še možno spreminjati s klikom »UREDI
POVPRAŠEVANJE«. V kolikor želite preklicati vaše povpraševanje, izberite možnost »ZAVRZI PONUDBO«.
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V najkrajšem možnem času, boste v vaš e-poštni nabiralnik prejeli sporočilo s priloženo ponudbo za prevoz ter povezavo
na Platformo.

V aplikaciji se vaše povpraševanje nahaja v filtru »ČAKA NA OBDELAVO« in v statusu »PONUDBA POSREDOVANA«.
Pozorno preverite ponudbo in v kolikor vam ponudba ustreza izberite možnost »POTRDI PONUDBO«. V kolikor vam
ponudba ne ustreza kliknite »ZAVRNI PONUDBO«.

18

3.2. IZLET
S klikom na zavihek »POVPRAŠEVANJE« lahko pridobite informativno ceno in oddate povpraševanje.

Izpolnite vsa polja:
TIP PREVOZA: izberite izlet (t.j. prevoz s povratkom na začetno lokacijo).
LOKACIJA ODHODA: izberite točno lokacijo vašega odhoda, da bo voznik vedel, kje vstopate na avtobus.
DATUM IN URA ODHODA: izberite datum in uro odhoda v obliki: dd, mm, leto in ur:min. Način vnosa ure odhoda je
prednastavljen, lahko pa ročno vnesete uro z vpisanim dvopičjem, npr. 08:00.
LOKACIJA PRIHODA: izberite lokacijo vašega prihoda.
DATUM IN URA PRIHODA: vnesite datum in uro predvidenega prihoda na lokacijo.
DODAJ POSTANEK: V primeru izleta je obvezen podatek o postanku. Vpišete lokacijo/e kamor greste. V kolikor imate
informacijo o točni lokaciji (naslov, znamenitost, muzej ipd), izberite to možnost. V primeru, da teh podatkov nimate, izberite
le kraj. Možnosti postankov je več. Ure prihodov/odhodov niso obvezne.
Za nadaljevanje izberite »NAPREJ NA VOZILO«.

Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA VOZILO«.

19

Tu vpišete podatke o željenem vozilu in morebitna sporočila, ki nam jih želite posredovati:

TIP VOZILA: izbirate lahko med različnimi tipi vozil.
ŠTEVILO POTNIKOV: vnesete število vseh potnikov. Maksimalno število potnikov ne sme presegati kapaciteto avtobusa.
ŠTEVILO VOZNIKOV: Izberite enega ali dva voznika.
UREDBA (ES) št. 561/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(EGS) št. 3820/85 (v nadaljevanju: Uredba EU 561/2006)izrecno navaja, da so potovalne agencije oz. organizatorji (tudi skupine)
potovanja in njeni podizvajalci odgovorni za načrt prevoza in kršitve izhajajoč iz nespoštovanja navedene Uredbe 561/2006. Naročnik se
z naročilom storitve prevoza obvezuje, da bo spoštoval navedbe Uredba EU 561/2006, katera navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika
ne sme presegati 9 ur, časovna odsotnost pa 13 ur (pri tem je potrebno upoštevati čas dostave do odhodnega mesta) oz., da čas vožnje
z dvema voznikoma ne presega 18 ur dnevno, odsotnost pa 21 ur. Nadalje se naročnik zavezuje, da bo spoštoval dnevni počitek 11 ur
oz. skrajšan počitek 9 ur največkrat 3-krat tedensko.

KRATKO SPOROČILO: V kolikor nam želite kaj sporočite, je tu dovolj prostora za besedilo.
Na desni strani izberite željeno opremo vozila. Na voljo imate vozila z WC-jem, električnimi vtičnicami 220V, WI-FI-jem,
dodatnim prtljažnikom za smuči (ski-box), visokopodni avtobusi (z več prtljažnega prostora), vozila prilagojena invalidom…
Nekatera dodatna oprema je na voljo v omejenih količinah in za doplačilo.
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Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA PONUDBO«
Na tej strani po želji izberite dodatno ponudbo. Dodatna ponudba je za doplačilo.

Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA PRILOGE«.
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Na tej strani lahko dodate priloge v PDF obliki (spisek potnikov, oznaka avtobusa, program izleta, posebna dovoljenja,…).
Kliknite »DODAJ PRILOGO« in iz računalnika izberite datoteko.

Za nadaljevanje kliknite »NAPREJ NA POVZETEK«.
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Prikaže se vam informativna cena za prevoz.

Za pridobitev ponudbe kliknite »POŠLJI POVPRAŠEVANJE«

Na elektronski naslov boste prejeli potrditev o oddanem povpraševanju:
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V aplikaciji se vaše povpraševanje nahaja v skupini aktivnih povpraševanj. Za prikaz aktivnih povpraševanj, na desni
strani izberite filter »AKTIVNO«.
Vaše povpraševanje je v statusu NOVO. V tem trenutku je povpraševanje še možno spreminjati.
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V najkrajšem možnem času, boste v vaš e-poštni nabiralnik prejeli sporočilo s priloženo ponudbo za prevoz in povezavo
na Platformo.

V Platformi bo vaš prevoz v filtru »ČAKA NA OBDELAVO« in v statusu »PONUDBA POSREDOVANA«.

Pozorno preverite ponudbo in v kolikor vam ponudba ustreza izberite možnost »POTRDI PONUDBO«. V kolikor pa vam
ponudba ne ustreza izberite »ZAVRNI PONUDBO«.
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4. NAROČILO PREVOZA
Prevoz potrdite preko povezave v elektronskem sporočilu.

Ponudbo lahko potrdite tudi v Platformi s klikom na »POTRDI PONUDBO«.
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S klikom »POTRDI PONUDBO« bo vaša ponudba potrjena.

4.1. NAROČILO PREVOZA S PLAČILOM PO OPRAVLJENI STORITVI
Naročilo se nahaja v filtru »AKTIVNO«. Status vašega naročila je »NOVO« .
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4.2. PLAČILO PRED PREVOZOM
V kolikor je naročilo prevoza povezano s plačilom vnaprej kliknite okence »POTRDI PONUDBO«.

Ponovno potrdite ponudbo s klikom »POTRDI PONUDBO«.
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Status vašega povpraševanja se spremeni v »ČAKA NA PLAČILO«.

S klikom na »PREGLED RAČUNA« se vam bodo prikazali vsi podatki iz ponudbe. Za nadaljevanje kliknite »PLAČAJ«.
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Prikažejo se vam podatki za plačilo in podatki o kupcu. Za nadaljevanje kliknite »NADALJUJ«.

Preverite ali so podatki o plačniku pravilni ali pa izberite možnost »Spremenite podatke plačnika«. Za nadaljevanje
kliknite »NADALJUJ«.
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Plačilo ponudbe je možno z bančnim nakazilom. Za nadaljevanje izberite ikono »NADALJUJ«.

Izberite možnost »Wire Transfer«. Ponudbo s podatki za plačilo odprete s klikom na »Avansni račun PDF«. Za
nadaljevanje kliknite ikono »NADALJUJ«. Ponudbo plačate z bančnim nakazilom.
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5. IZVEDBA PREVOZA
Tri dni pred prevozom boste preko elektronske pošte prejeli voucher oziroma končno obvestilo pred odhodom z vsemi
potrebnimi podatki. Vse podatke lahko vidite tudi z izbiro »PODROBNOSTI«, kot je navedeno v spodnji sliki:

Prikazali se vam bodo vsi podatki o vašem prevozu ter kontaktna številka voznika. Voucher v PDF obliki si lahko prenesete
na vaš računalnik in ga natisnete.

Po prevozu se status vašega naročila spremeni v »VOŽNJA KONČANA«. V najkrajšem možnem času vam bomo poslali
račun o opravljeni storitvi.
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6. PO PREVOZU
Po opravljenem prevozu boste na vaš elektronski naslov prejeli račun o opravljeni storitvi. V kolikor smo se dogovorili za
plačilo po opravljeni storitvi, bo vaše naročilo v statusu »ČAKA NA PLAČILO«. Za pregled računa kliknite »PREGLED
RAČUNA«

Prikažejo se vam podatki za plačilo računa in račun v PDF obliki, prikazan s klikom na »Računi PDF«. Navodilo za plačilo
računa glejte točko 4.2.1. oziroma 4.2.2.
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Veseli bomo vaše povratne informacije o naših storitvah. Na zaključenem naročilu kliknite »VAŠA POVRATNA
INFORMACIJA«.

S klikom na zvezdice ocenite različne storitve (nezadovoljni 1*, zelo zadovoljni 5*): storitve, vozilo, voznik.
V kolikor nam želite še kaj sporočiti, vaše sporočilo vpišite v dodatno polje za sporočilo.
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Zaključeno in plačano naročilo je se nahaja v filtru »Zaprto«. Račun je viden s klikom na »PREGLED RAČUNA« .

35

7. STATUSI POVPRAŠEVANJ IN ISKANJE V FILTRIH
FILTER – ČAKA NA OBDELAVO
POVPRAŠEVANJE – NEPOPOLNI PODATKI: za izdelavo ponudbe potrebujemo dodatne informacije. Poslali smo vam
vprašanje in vas prosimo za povratno informacijo.
POVPRAŠEVANJE – PONUDBA PREJETA: poslali smo vam ponudbo za prevoz. Prosimo vas za povratno informacijo
(potrditev ali zavrnitev ponudbe)
POVPRAŠEVANJE – ČAKA NA PLAČILO: ponudbo s plačilom vnaprej ste potrdili, vendar je še niste plačali.
POVPRAŠEVANJE – SPREMEMBA: Vaše povpraševanje ste posodobili z novimi podatki. Vašo spremembo bomo
preverili, jo potrdili ali zavrnili oziroma vam poslali novo ponudbo, v kolikor sprememba vpliva na ceno prevoza.
NAROČILO – POPRAVLJENA PONUDBA PREJETA: v kolikor sprememba podatkov že naročenega prevoza vpliva na
ceno, smo vam poslali posodobljeno ponudbo. Le-to je potrebno potrditi ali zavrniti.
NAROČILO – ČAKA NA PLAČILO: Pri naročenem prevozu je prišlo do spremembe podatkov in poslali smo vam
posodobljeno ponudbo za ta prevoz. Ponudbo ste potrdili; potrebno je plačati razliko v ceni.
NAROČILO – ZAPRTO/NEPLAČAN: Račun za opravljeno storitev je bil poslan in še ni plačan.

FILTER – AKTIVNO
POVPRAŠEVANJE – POSLANO: oddali ste novo povpraševanje. V najkrajšem možnem času vam bomo poslali ponudbo
za prevoz
POVPRAŠEVANJE - DOPOLNJENI PODATKI: nepopolne podatke iz povpraševanja ste dopolnili in v kratkem vam bomo
poslali ponudbo.
POVPRAŠEVANJE – V OBDELAVI: za vas pripravljamo ponudbo, ki vam jo bomo poslali v najkrajšem možnem času
NAROČILO – NOVO: Ponudbo, ki smo vam jo poslali ste potrdili in plačali. V kolikor smo se dogovorili za plačilo po prevozu
se ta status pojavi takoj, ko ste ponudbo potrdili. Vaše naročilo je potrjeno in čaka na izvedbo.
NAROČILO – SPREMEMBA: Prišlo je do spremembe podatkov v že naročenem prevozu. Vašo spremembo bomo preverili,
jo potrdili ali zavrnili oziroma vam poslali novo ponudbo, v kolikor sprememba vpliva na ceno prevoza.
NAROČILO – V IZVAJANJU: Vaše naročilo je v izvajanju. Tri dni pred prevozom bo pri naročilu viden voucher s podatki o
prevozu in vozniku.
FILTER – ZAPRTO
POVPRAŠEVANJE – PONUDBA ZAVRNJENA: ponudbo, ki smo vam jo poslali ste zavrnili.
NAROČILO – PONUDBA ZAVRNJENA: Pri naročenem prevozu je prišlo do spremembe podatkov in poslali smo vam
posodobljeno ponudbo za ta prevoz. Ponudbo ste zavrnili.
NAROČILO – ZAPRTO/PLAČAN: Račun za opravljeno storitev je bil poslan in je že plačan.
NAROČILO – PREKLICANO: Naročilo je stornirano. V kolikor je stornacija povezana s storno stroški vam bomo v kratkem
poslali račun za storno stroške.
NAROČILO – ZAKLJUČENO: Prevoz je zaključen. V kratkem vam bomo poslali račun za opravljeno storitev.

Ljubljana, april 2021
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