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NAPITNINA

Pravila so različna

KO KUPUJETE
KOVČEK –
NEKAJ NASVETOV

Pustiti napitnino ali ne? Kako visoka naj bo, če
smo s storitvijo zadovoljni? Komu in kdaj naj
damo napitnino? Pravila niso vedno enaka. Če
se boste na Poljskem natakarju zahvalili, preden
vam vrne razliko v računu, to pomeni, da ste
preostanek zneska podarili kot napitnino. Če pa
boste na Japonskem po odličnem obroku pustili na
mizi napitnino, se kaj lahko zgodi, da bo natakar
pritekel za vami in vam vrnil »pozabljeni« denar.
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ZA DRŽAVE, KI SO PRILJUBLJENE TUDI MED SLOVENSKIMI TURISTI, SMO PRIPRAVILI NEKAJ NAMIGOV, KI VAS LAHKO REŠIJO ZADREGE.
Avstrija

To je še posebej pomembno, če
kupujete kovček s štirimi koleščPrimerjalni testi so pokazali, da velikih razlik
ki.
med vzdržljivostjo in robustnostjo enih in drugih ni. Kovčki iz tekstila so malce bolj prilagoNa praktičnem delu preizkusa
dljivi glede količine prtljage. Največkrat imajo
so bili udeležencem bolj všeč
tudi zunanje žepe, ki omogočajo, da tja shraklasični ročaji kot tisti v obliki
nite kakšne malenkosti, ki jih želite imeti pri
črke T.
roki. Praviloma so lažji. Največkrat so najlonski
ali poliestrski. Pred nakupom poiščite informacije o debelini blaga, iz katerega so narejeni; Vodoodpornost
debelina naj ne bo manj kot 600 DEN. Pozor! Kovčki niso ravno za to, da bi jih puščali na dežOznake so lahko različne: 800 ameriških DEN ju. Na zadnjem testu vodoodpornosti je moral
pomeni 1.680 azijskih DEN. Preverite tudi, ali so vsak kovček v pokončnem in ležečem položaju
šivi dvojni.
prestati deset minut dežja z močjo 1l/minuto.
Zelo dobro sta se odrezala le dva (eden iz blaga
Trdi kovčki so največkrat izdelani iz polipro- in drugi iz polikarbonata), drugi so bili solidni.
pilena, polikarbonata, stirena. Poznamo tudi Šibka točka je velikokrat zadrga, zato ob nakualuminijaste, ki pa so precej težki in se na pre- pu preverite, ali je pokrita in zašita z dvojnim
izkusih trdnosti niso najbolje odrezali. Izbirajte šivom.
med tistimi, ki so narejeni iz polikarbonata, ki
so odpornejši proti razenju, ali tistimi iz poli- Notranja razporeditev
propilena, ki so praviloma najlažji.
Preverite, kakšna je razporeditev v notranjosti
kovčka. Ima kovček med obema polovicama
Kolesa
pregrado? Ima pasove, s katerimi lahko pritrdiDve, štiri ali osem? Za ravne in gladke površi- mo vsebino? Tudi manjši notranji žepi pridejo
ne velja, da je vožnja kovčka udobnejša, če ima prav, še posebej, če imate radi pospravljeno
več koles. Na neravni površini bo treba voziti prtljago.
kovček po dveh kolesih. Če je še pred leti veljalo, da so pri kovčku kolesa šibka točka, so na Večkrat zaprite in odprite zadrge, tako zunanje
zadnjem testu, ki so ga opravili nemški kolegi, kot notranje. Lahko to naredite brez težav?
vsi kovčki ta del (bolj ali manj) dobro prestali.
Čim širša so kolesa, stabilnejši je kovček.
Neželene kemikalije
Preverite stabilnost! Če kovček že prazen ne
Nemški kolegi so opravili test kovčkov, pri čestoji, kot bi moral, potem se bo prevrnil, ko bo
mer so poleg uporabniškega vidika ugotavljali
napolnjen.
tudi prisotnost nevarnih snovi v kovčkih. Pri
treh kovčkih so v ročajih odkrili zelo povečano
Ročaji
vrednost policikličnih aromatskih ogljikovodiPreverite, kako ročaj leži v roki. Ročaji ne smejo kov (PAO). Posebej opozarjamo na Geleria Kaimeti ostrih robov. Poskusite, ali lahko teleskop- uhof Eminent Noblesse, Samsonite Smarttop
ski ročaj preprosto izvlečete in zaprete brez za- in Primark Travel 21; v zadnjem so našli tudi
tikanja. Pri kovčku morajo biti teleskopski ročaji ftalate.
dovolj dolgi, da omogočajo normalno vožnjo.

Iz plastike ali tekstila?
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Belgija

Bolgarija
Egipt
Francija

Grčija

ZPS NASVET
•K
 o kupujete kovček, ne verjemite napisom, kot so »primerno za ročno prtljago« ali »cabin baggage«, saj se velikost
oz. mere ročne prtljage, ki jih dovoljujejo
posamezni prevozniki, razlikujejo. Kovček pred nakupom izmerite. Ne pozabite
na kolesa in ročaje.
•K
 er se lahko zgodi, da boste morali oddati prtljago, čeprav ta zadostuje merilom
za kabinsko prtljago, na vrhu kovčka, še
bolje v zunanje žepe kovčka (če jih ima),
shranite vse, kar želite odnesti na letalo.
Torej denar, tablico, prenosnik in telefon,
zdravila in vrednejše stvari. Idealno je, če
imate za ta namen pripravljeno tudi zložljivo torbico ali nahrbtnik.
•V
 kovčku, ki ga boste oddali, ne shranjujte vrednejših predmetov, večje količine
denarja in zdravil, ki jih nujno potrebujete. Odškodnina za izgubljeno prtljago
je namreč omejena na največ 1.000 posebnih pravic črpanja (Special Drawing
Rights, SDR) na posameznega potnika,
kar je trenutno približno 1.260 evrov.
O pravicah potnikov glede uničene,
izgubljene ali poškodovane prtljage
lahko preberete prispevek v ZPStest št.
5/2017.

Hrvaška

Italija

Poljska

Slovenija
Španija
Tajska

Turčija

ZDA
Združeno
kraljestvo

Restavracije
Če je postrežba že vračunana (12,5 %), še 1 do
2 €, če ste zadovoljni s storitvijo. Če postrežnina ni vključena, 10 %.
15 % postrežnine, za izjemno storitev še simbolična napitnina. Če postrežnina ni vračunana,
do 10 %.
5 do 15 % postrežnine. Če ni vračunana, 5 do
15 %, kar je odvisno od lokala in storitve.
Postrežnina 12 % in neobvezno do 10 % napitnine. Če pogrinjek ni vračunan, 10 %.
Pogrinjek 15 %, če ste izredno zadovoljni, še 1
do 2 € (ni obvezno). Če postrežba ni vračunana,
do 15 %.
Pogrinjek 5 do 12 %, če ste izredno zadovoljni,
še 2 do 5 € (ni obvezno). Če postrežba ni
vračunana, do 15 %.
Če pogrinjek ni vračunan, 3 do 5 %.

Bari
Zaokrožitev računa, največ
10 %.

Hoteli
10 % za hotelsko storitev, 2 € za nosača, 7 do 14 € za sobarice.

Taxi
Približno 10 %

Vodeni ogledi
5 do 10 €.

2 do 5 €.

2 € za nosača.

Zaokrožitev računa.

5 do 10 €.

2 do 5 BGN.

Ni pričakovana, za odlično storitev 1
do 5 BGN.
12 % za hotelsko storitev, 10 EGP za
nosača, 20 do 50 EGP za sobarice.
1 do 1,5 € za nosača, 7 do 14 € za
sobarice.

Zaokrožitev računa ali 5 do
15 % napitnine.
Ni v navadi.

10 BGN.

10 do 15 %.

5 do 10 €.

5 do 12 % hotelske storitve, nosač 1
do 2 €.

Ni v navadi.

20 %.

Ni v navadi, zaokrožitev
računa.

Ni v navadi.

Ni v navadi.

5 do 10 €.

Ni v navadi.

Ni v navadi.

Ni v navadi.
Zaokrožitev računa.

Ni v navadi.
5 €.

Ni pričakovano, če ste zelo
zadovoljni, do 10 %.

300 BHT.

10 %.
Če ste zadovoljni s storitvijo, 1 do 3 €.
10 %.

Ni v navadi, če pa ste zelo
Ni v navadi.
zadovoljni 3 do 5 % ali
zaokrožitev računa.
Pogrinjek 10 %, če ste izredno zadovoljni, še 1 1 do 2 €, če ste zadovoljni s 1 do 2 € za nosača, 7 do 14 € za
do 2 € (ni obvezno). Če postrežba ni vračunana, storitvijo.
sobarice.
do 10 %.
Pogrinjek 10 do 15 %, če ste izredno zadovoljni, 5 do 10 PLN.
Nosač 2 do 5 PLN, sobarice 70 do 140
še malenkostna napitnina. Če postrežba ni
PLN.
vračunana, 15 %.
Priporočil za napitnine ni. Če smo zadovoljni, zaokrožimo račun navzgor.
Ni v navadi.
Ni pričakovano. Zaokrožitev računa ali simbo1 do 3 €.
Ni pričakovano. Zaokrožitev računa ali
lična napitnina.
simbolična napitnina.
Postrežnina 10 % in neobvezno simbolična
Ni pričakovano.
15 % storitve. Nosač 100 THB, sobarinapitnina. Če pogrinjek ni vračunan, približno
ca 100 do 200 THB.
10 %.
Postrežnina 5 do 10 % in neobvezno simbolična 5 TL.
Nosač 5 TL, sobarica 10 do 20 TL.
napitnina. Če pogrinjek ni vračunan, do 10 %.
Postrežnina 10 do 20 %. Če pogrinjek ni
vračunan, 10 do 20 %.
Če postrežba ni že vračunana, 10 do 15 %.

1 do 2 USD na pijačo.
Ni pričakovano.

20 EGP.

Ni pričakovano, če ste zelo 10 do 20 TL.
zadovoljni, zaokrožitev
računa.
Nosač 5 do 10 USD,
10 do 15 % ali več, če vam 10 do 15 %.
sobarica 5 do 10 USD.
taksist nosi kovček.
10 do 15 % hotelske storitve, če
10 do 15 %.
Ni obvezno, 1 do
napitnina ni že obračunana; ni obvezno.
5 GBP, če ste zelo
Za nosača najmanj 1 GBP, za sobarice
zadovoljni.
2 do 4 GBP.

KO OB KONCU POTOVANJA ZAOKROŽI »KLOBUK«
Kako pa je z napitnino za turističnega vodnika, ki je z nami na potovanju? Za nasvet, kako ravnati, smo povprašali Turistično gostinsko
zbornico. Pojasnili so nam, da tovrstne napitnine v Sloveniji niso ob-

vezne niti niso v navadi. Če pa ste zadovoljni z delom vodnika, ki vas
je spremljal na potovanju, ni neprimerno, če mu potniki ob koncu potovanja izročijo denarno nagrado.
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