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Iščete lahko dostopno marino, urejeno in varno pristanišče, kjer bi 
se po napornem delu in stresnem življenju želeli sprostiti, spočiti in 

občutiti poseben užitek v svobodi plovbe in ob morskih izzivih?

Strokovna ekipa marine in jahtnega servisa se bo potrudila,  
da bo izpolnila vaše osebne potrebe in zahteve za pravilnost  

delovanja vašega plovila.

Ko se boste vrnili domov, boste lahko prepričani, da ste svoje 
premoženje zaupali zanesljivim partnerjem, ki bodo s pozornostjo 

dobrega in strokovnega gostitelja pazili na vaše plovilo.

Dobrodošli v svoj drugi dom!

tim Marina Punat Grupe

Našo kakovost potrjujejo 
številna priznanja

NAJBOLJŠA NA HRVAŠKEM 
— ŠTEVILNE NAGRADE IN 
PRIZNANJA!

Adac svojim članom 
priporoča Marino Punat,  
ki ji je podal najvišjo  
oceno — Pet krmil! 

Britansko združenje  
Marina Tyha — The Yacht 
Harbour Association — je 
marino ocenilo z najvišjim 
številom 5 sider.

ISO certifikat 9001/2000 
jamči visoko raven kvalitete 
storitev, certifikat iSO 14001 
pa potrjuje upoštevanje 
ekoloških norm od leta 2010.
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Idealna lokacija  
za pogoste prihode

Želite pravo sprostitev v 
sredozemskem duhu v ozračju malega 
morskega mesta?

V Marini Punat boste našli vse, kar 
potrebujete, po ugodnih cenah in na enem 
mestu, da boste lahko sproščeno uživali na 
svojem navtičnem oddihu.

Restavracije, hotel Kanajt z wellnessom in 
bazenom, skrbno izbrane dodatne storitve 
in trgovine, samopostrežna pralnica perila, 
polnilnica za e-vozila, bankomati ter 
vrhunsko opremljen jahtni servis ponujajo 
vse, kar potrebujejo navtiki.

Sredozemlje brez  
kompromisa v kakovosti

Uživanje v navtičnem življenju  
ne more biti vezano samo na nekaj 
kratkih poletnih mesecev.

Oddaljenost: Dunaj 550 km, Gradec 350 km, München 550 km, Ljubljana 160 km, Trst 130 km, Benetke 290 km

Vse storitve marine so vam 
na voljo tekom celega leta

Vsak prost trenutek izkoristite za  
kratke oddihe na morju tekom celega leta. 
Tu dobite več oddiha za svoj denar, 
po napornem delu in stresnem življenju 
pa se lahko sprostite, spočijete in občutite 
poseben užitek v svobodi plovbe in morskih 
izzivih. Marina Punat je pravo mesto za vas, 
vaš drugi dom, dom na morju.

EKO MARINA, KER UPORABLJAMO 
OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

BREZPLAČNO PRAZNJENJE ČRNEGA IN  
SIVEGA TANKA ZA VSA POGODBENA IN 
TRANZITNA PLOVILA

punat

slovenia

austria

germany

switzerland

poland

czech republic

hungary

slovakia

bosnia and
herzegovina

italia
venezia
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Ugodnosti 
za stalne goste

Marina Club Card
Biti gost Marine Punat pomeni biti del 
ekskluzivnega kluba. Z Marina Club 
Card kartico pa lahko pridete tudi do 
posebnih ugodnosti.

S kartico Marina Club Card boste prihranili 
v posameznih gostinskih objektih naše 
Skupine, pri posameznih storitvah našega 
jahtnega servisa, v nekaterih trgovinah v 
okviru marine, pri namestitvi, bazenu in 
wellnessu hotela Kanajt, pa tudi pri naših 
partnerjih na otoku Krku in v okolici.

Dobro je biti član Marina kluba! Počutite  
se posebno in pri tem pridobite:

• popust na leta zvestobe marini: >5 –3%;  
>10 –5%; >15 –8%; >20 –10%; >25 –13%;  
>30 – 15%; >35 –18%; >40 –20% za pogodbo, 
sklenjeno od 1. 1. 1982. dalje

• 10% popust v hotelu Kanajt in bungalovih 
(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)

• popust na wellness in spa v hotelu Kanajt 
(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)

• 10 % popust v restavraciji Marina in  
piceriji 9 bofora

• posebne ponudbe v obliki servisnega paketa 
storitev, za storitve dvigovanja in spuščanja 
plovila ter za namestitev na kopnem v 
ladjedelnici Punat d.o.o.

• popust v marketu Marina — Trgovine Krk d.d.
• popust v navtični trgovini Marina Commerce d.o.o.

Aktualne informacije o ugodnostih:  
www.marina-punat.hr

Nudimo vam voden ogled čez marino  
in jahtni servis!

Pri nas lahko pogodbeni vez rezervirate 
brez predplačila! Novim rezidentom 
zagotavljamo vračilo denarja: v kolikor 
30 dni od dneva sklepanja in plačila letne 
pogodbe za privez niste zadovoljni s 
storitvijo, vam vrnemo plačana sredstva.

Si želite ogledati marino  
in poiskati nov privez?

TESTIRAJTE NAS.  
PRIDITE IN SE PREPRIČAJTE,  
BREZ TVEGANJA!
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Marina, ki utira  
nove poti 

Vrhunska varnost 
za miren spanec

EDINSTVEN PROACTIVE BOAT 
CARE SISTEM S POROČILI VAM 
ENAKO KOT VIDEOKAMERE, 
WEB-KAMERE, SISTEM ZA 
HITRO INTERVENCIJO IN 
NAJSODOBNEJŠI FIRE-FIGHTING 
(PROTIPOŽARNI) SISTEM NUDIJO 
VEČJI OBČUTEK VARNOSTI, KO 
STE DOMA IN V MARINI.

Več o pogojih poslovanja poiščite na 
www.marina-punat.hr

Da bi se lahko sprostili in uživali v 
vašem dopustu, je bistvenega pomena 
zavedanje, da vam v marini nudijo 
kar najboljšo skrb za varnost vašega 
imetja ter vaše družine.

Tudi ko ste doma, si želite vpogled v 
stanje plovila. Želite vedeti, da je z vašim 
dragocenim plovilom vse v najlepšem 
redu in da v vaši marini obstaja sistem 
varovanja. Marina Punat povsem razume 
vašo skrb in pri samem nadzoru uporablja 
najsodobnejšo tehnologijo ter se poslužuje 
vodilnih rešitev iz sveta navtike.

Proactive boat care V marini smo prvi v svetu razvili  
storitev proactive boat care. Inovacija  
je lastnikom plovil omogočila vpogled  
in aktivnosti, ki jih mornarji dnevno 
izvajajo na posameznem plovilu. Lastnike 
tedensko obveščamo preko e-sporočil o 
aktivnostih mornarjev ter posredujemo 
fotografijo plovila.

Informacije so dostopne tudi preko 
brezplačne mobilne aplikacije, kjer lahko 
lastniki spremljajo aktivnosti mornarjev. 
Poleg tega imajo tudi omogočen vpogled 
na kamere v marini, na vremensko postajo 
in stanje računa, preko aplikacije redno 
prejemajo tudi vsa aktualna obvestila.

Več o pogojih poslovanja poiščite na 
www.marina-punat.hr

NAŠA FILOZOFIJA JE AKTIVNA 
SKRB ZA PLOVILA IN PREMOŽENJE 
V MARINI, KI JO IMENUJEMO 
PROACTIVE CARE.

VI IN MI — SKUPAJ GRADIMO 
BOLJŠO VARNOST. 

VPOGLED V STANJE  
PLOVILA S POGLEDOM PREKO 
BREZPLAČNE MOBILNE  
APLIKACIJE MARINE PUNAT.
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V kombinaciji z obhodom plovila in 
videokamerami Sense4boat vzpostavlja 
edinstven sistem nadzora plovila in 
sporočanja o nesreči, kar lastnikom plovil 
zagotavlja boljši občutek in povečan splošni 
nivo varnosti v marini. 
 

Partner Marine Punat, podjetje Marina  
Cloud, d.o.o., je razvilo sistem za  
zaznavanje vdora vode in rizično visokih 
temperatur — Sense4Boat.

NAJBOLJŠA VARNOST ZA PLOVILA

Sense4Boat

Edinstven sistem senzorjev
PROMOCIJA PARTNERJA

Sistem Sense4boat je INOVATIVEN — od 
drugih ponudnikov tovrstnih rešitev 
se razlikuje, saj lastnika plovila in 
marino sočasno opozori na nevarnosti 
in neskladja. Sistem Sense4boat pošlje 
obvestilo kontrolnemu centru marine, zato 
lahko mornarji v realnem času reagirajo in 
preprečijo rizično situacijo.

Poleg dveh navedenih senzorjev partner 
Marina Cloud, d.o.o. ponuja še več drugih, ki 
jih najdete na strani: www.sense4boat.com

PRVI V SVETU UPORABLJAMO 
SISTEM NAŠEGA PARTNERJA,  
KI Z NAMENOM PREPREČEVANJA 
RIZIKA POŽARA IN POTOPITVE 
POVEZUJE PLOVILO, LASTNIKA 
IN MARINO.
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V kolikor potrebujete 
marino, ki ponuja več kot le 
privez, ob vrhunski storitvi 
in zmernih stroških, potem 
je Premium storitev vaša 
prava izbira!

Za navtike z večjimi plovili, 
ki si želijo vse ugodnosti 
posebno velikega bazena,  
s posebno pozicijo v 
marini, ki omogoča 
enostavne manevre pri 
vplutju z veliko jahto. 
Širok pomol za dostop 
do plovila, dve parkirni 
kartici, prevoz na let do 
letališča na Reki in tudi 
druge dodatne storitve 
omogočajo, da se počutite 
zares posebno.

V kolikor vam je pomembno 
udobje, bližina parkirnega 
prostora, olajšan bočni 
pristop k plovilu, bližina 
ostalih kapacitet, poleg tega 
pa tudi lahko in enostavno 
izplutje ter privez, izberite 
storitev Premium Comfort 
z bočnim pristopnim 
pomolom, t. i. fingerjem, v 
osrednjem delu marine!

Premium Premium
Plus

Premium
Comfort

Marina Punat App — brezplačno ✓ ✓ ✓
Panoramska spletna kamera  
— brezplačno ✓ ✓ ✓
Marina Club Card — brezplačno ✓ ✓ ✓
Parkirno mesto 1 vozilo v coni P1–P8 1 vozilo v coni P1–P8 2 vozili v coni P1–P8 

Dodatne parkirne kartice  
ob doplačilu ✓ ✓ ✓
Prevoz na let do letališča na Reki ✓
Bočni pristopni pomol — finger ✓
Posebno širok bazen za manever ✓
Prevoz prtljage do priveza po  
predhodnem obvestilu ✓

STALNI  
PRIVEZ  
V MORJU
Storitev 
namestitve  
plovila, 
prilagojena  
vašim  
potrebam

S prilagojeno 
storitvijo 
lahko prihrani-
te — plačate in 
koristite le to, 
kar resnično 
potrebujete.
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Vse storitve namestitve  
v morju vključujejo

 → uporaba električnega priključka 16 A 
 → privez v morju
 → uporaba pitne vode
 → meteorološko poročilo in vremenska napoved na  

recepciji marine
 → sanitarni prostori in kopalnice s toplo vodo 24/7
 → WC za osebe s posebnimi potrebami
 → odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov
 → odlagališče za odpadna olja, baterije in ostale nevarne odpadke

BREZPLAČNO PONUJAMO

 → Marina Punat App — aplikacija s podatki o aktivnostih 
mornarjev, fotografijami plovila, pogodbenimi podatki, 
saldo računom, podatki o vremenu, pregledom video kamer, 
informacijami o marini, najnovejšimi obvestili

 → Proactive Boat Care — tedensko poročilo s fotografijo plovila  
in sprejetimi aktivnostmi mornarja 

 → pomoč mornarja pri vplutju 24/7 na tel. klic ali VHF 17
 → brezžični internet
 → uporabniška podpora
 → grill-house — mesto za žar
 → otroško igrišče
 → sprehajališče, bazen in kopalnica za pse
 → koriščenje bazena hotela Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → uporaba tlačilke za napihovanje bokobranov in  

kolesarskih zračnic
 → vstop / izstop z brezstičnimi karticami
 → testirana protipožarna oprema in usposobljeno osebje
 → zavarovanje odgovornosti marine
 → pump-out naprava za praznjenje črnega in sivega tanka  

(poglej opombe v ceniku)
 → polnilnica za e-vozila

Velja od 1. 1. 2022 / Marina Punat d.o.o.

Letna cena 
v €, DDV vključen

Celotna 
dolžina 
[M]

širina 
max.  
[M]

PREMIUM PREMIUM  
COMFORT

PREMIUM  
PLUS

do 7,99 2,69 4.194 4.488 7.373

8 — 8,99 2,99 4.572 4.893 7.373

9 — 9,99 3,29 4.924 5.270 7.373

10 — 10,99 3,59 5.414 5.794 7.373

11 — 11,99 3,89 5.858 6.269 7.373

12 — 12,99 4,19 6.491 6.878 7.373

13 — 13,99 4,49 6.963 7.373

14 — 14,99 4,79 7.440 7.879

15 — 15,99 5,09 8.511 9.013

16 — 16,99 5,39 9.297 9.845

17 — 17,99 5,69 10.087 10.687

18 — 18,99 5,99 10.879 11.524

19 — 19,99 6 11.676 12.370

20 — 20,99 6 13.361 14.155

21 — 21,99 6 14.601 15.467

22 — 22,99 6 15.843 16.783

23 — 23,99 6,3 17.095 18.110

24 — 24,99 6,3 18.347 19.436

25 — 29,99 7 22.120

30 — 34,99 8 24.417

35 — 39,99 9 26.511

Cene so določene glede na dimenzije plovila, 
kategorijo storitve in pozicijo, kakor je na 
strani 27 prikazano v planu marine.

KOMBINACIJA PRIVEZA V MORJU + MESTA NA KOPNEM — edinstvena priložnost zimovanja vašega plovila na 
kopnem za samo 25 % od letne cene PREMIUM priveza na morju. Kombinacija storitve priveza v morju in prostora na 
kopnem: poleg varnega in zaščitenega priveza v morju lahko dodatno ohranja v dobri kondiciji tudi podvodni dela trupa, 
antivegetativni premaz in Z-pogon. Zato vam v zimskem času od 1. 10. do 1. 4. ponujamo NAMESTITEV NA KOPNEM. 
Dodatek za zimovanje na kopnem je mogoč za plovila do 15 m LOA in teže do 30 ton. Cene povezanih storitev žerjava, 
podvodnega pranja in kopenskega transporta so v tem ceniku navedene na strani 18.

Priključek na električno omrežje 32 A, 63 A  
in 125 A se plačuje posebno
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Nastanitev plovila na kopnem na 
suhem privezu z možnostjo bivanja 
na plovilu. Izredno lahek in varen 
dostop na plovilo. Dostopni priključki 
za elektriko in vodo. Nastanitev na 
kopnem plovilu podaljšuje trajanje 
materialov podvodnega dela trupa, 
antivegetativnega premaza in 
Z-pogona. Možnost parkiranja vozila 
na pogodbeni poziciji plovila, dokler 
je plovilo v morju.

Dry Dock

Namestitev motornih plovil na  
kopnem z možnostjo bivanja na plovilu. 
Namestitev na kopnem podaljšuje 
trajanje podvodnega dela trupa plovila, 
antivegetativnega premaza in Z-pogona. 
Ob sprejemljivih stroških nastanitve 
izkoristite hitri manever spuščanja 
plovila v morje!

Dry Berth

Marina Punat App — brezplačno ✓ ✓
Marina Club Card — brezplačno ✓ ✓
Namestitev na kopnem do 5 t & <10 m LOA <30 t & <13 m LOA

Suhi pomol ✓
Panoramske kamere — brezplačno ✓ ✓
Parkirno mesto

1 vozilo na mestu pogodbene pozicije  
lastnega plovila

1 vozilo na mestu pogodbene pozicije  
lastnega plovila

Dodatna parkirna kartica ob doplačilu samo za pogodbenike na suhem doku od D1–D8

STALNI PRIVEZ 
(NAMESTITEV) 
NA KOPNEM
Storitev 
namestitve  
plovila, 
prilagojena  
vašim  
potrebam

S prilagojeno 
storitvijo lahko 
prihranite — plačate 
in koristite le to, kar 
resnično potrebujete.
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letna cena  
v €, DDV vključen

letna cena  
v €, DDV vključen

Celotna 
dolžina 
[M]

širina  
max. 
[M]

Dry 
dock
d1–d8

Dry 
dock 
d10

DRY 
BERTH
D9 IN D11

Dviganje ali 
spuščanje  
(mobilno  
dvigalo) 
1 operacija

Podvodno 
pranje 
1 operacija

Dnevni 
privez  
v morju

do 5,99 2,29 4.225 4.083 2.132 35 14 29

6 — 6,99 2,49 4.225 4.083 2.333 35 14 29

7 — 7,99 2,69 4.225 4.083 2.503 46 17 29

8 — 8,99 2,99 4.225 4.083 2.724 55 20 29

9 — 9,99 3,29 4.225 4.083 2.924 67 22 29

10 — 10,99 3,59 4.225 4.083 3.173 84 25 37

11 — 11,99 3,89 4.621 4.466 105 28 41

12 — 12,99 4,19 5.108 4.936 139 31 45

Celotna 
dolžina 
[M]

širina  
max. 
[M]

Dry berth
d12–d20

Dviganje ali 
spuščanje  
(mobilno  
dvigalo) 
1 operacija

Podvodno 
pranje 
1 operacija

Dnevni 
privez  
v morju

do 5,99 2,29 2.132 24 9 29

6 — 6,99 2,49 2.333 29 10 29

7 — 7,99 2,69 2.503 33 11 29

8 — 8,99 2,99 2.724 38 12 29

9 — 9,99 3,29 2.924 44 17 29

10 — 10,99 3,59 3.173 54 21 37

Velja od 1. 1. 2022 / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o., Brodogradilište Punat d.o.o.

Prevoz plovila: 28 € (marina — servisna cona). 
Naročilo za dviganje in spuščanje plovila minimalno 3 dni vnaprej.

Prevoz plovila: 28 € (marina — servisna cona). 
Naročilo za dviganje in spuščanje plovila minimalno 3 dni vnaprej.

Velja od 1. 1. 2022 / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o. 

STORITEV LETNE NAMESTITVE  
NA KOPNEM vključuje

 → uporaba električnega priključka 16 A 
 → mesto na kopnem
 → nosilni podstavek — kavalet
 → uporaba pitne vode
 → meteorološko poročilo in vremenska napoved na  

recepciji marine
 → sanitarni prostori in kopalnice s toplo vodo 24/7
 → WC za osebe s posebnimi potrebami
 → odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov
 → odlagališče za odpadna olja, baterije in ostale nevarne odpadke

BREZPLAČNO PONUJAMO

 → Marina Punat App — aplikacija s podatki o aktivnostih 
mornarjev, fotografijami plovila, pogodbenimi podatki, 
saldo računom, podatki o vremenu, pregledom video kamer, 
informacijami o marini, najnovejšimi obvestili

 → Proactive Boat Care — tedensko poročilo s fotografijo plovila  
in sprejetimi aktivnostmi mornarja 

 → brezžični internet
 → uporabniška podpora
 → grill-house — mesto za žar
 → otroško igrišče
 → sprehajališče, bazen in kopalnica za pse
 → koriščenje bazena hotela Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → uporaba tlačilke za napihovanje bokobranov in  

kolesarskih zračnic
 → vstop / izstop z brezstičnimi karticami
 → testirana protipožarna oprema in usposobljeno osebje
 → zavarovanje odgovornosti marine
 → pump-out naprava za praznjenje črnega in sivega tanka  

(poglej opombe v ceniku)
 → polnilnica za e-vozila

Cene so določene glede na dimenzije plovila, 
kategorijo storitve in pozicijo, kakor je na 
strani 27 prikazano v planu marine.
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Namestitev v tranzitu  
vključuje

 → privez v morju ali namestitev na kopnem do 14 ur zadnjega  
plačanega dneva 

 → uporaba električnega priključka 16 A
 → uporaba pitne vode
 → meteorološko poročilo in vremenska napoved na recepciji marine
 → sanitarni prostori s toplo vodo 24/7
 → WC za osebe s posebnimi potrebami
 → odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov
 → odlagališče za odpadna olja, baterije in ostale nevarne odpadke

BREZPLAČNO PONUJAMO

 → pomoč mornarja pri vplutju 24/7 na tel. klic ali VHF 17
 → brezžični internet
 → panoramska spletna kamera
 → grill-house — mesto za žar
 → otroško igrišče
 → sprehajališče, bazen in kopalnica za pse
 → uporaba tlačilke za napihovanje bokobranov in kolesarskih zračnic
 → atestirana protipožarna oprema in usposobljeno osebje
 → zavarovanje odgovornosti marine
 → pump-out naprava za praznjenje črnega in sivega tanka  

(poglej opombe v ceniku)

UGODNOSTI 

 → 10-odstotni popust za člane klubov ADAC, YCA, DMYV, ÖAMTC, 
MSVÖ, SBV, DSV, ART MARINE MARINAS na storitve tranzitnega 
priveza in hidravličnega dvigala

 → popust članom TRANSEUROPE MARINAS po pogodbi
 → 50-odstotni popust na storitve dnevnega tranzitnega priveza in 

dvigala za goste hotela Kanajt (Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → uporabe dnevnega priveza do treh ur ne zaračunavamo 

uporabnikom naslednjih storitev: restavracija Marina,  
pizzeria “9 bofora”, navtična trgovina — Marina Commerce d.o.o.,  
(za uveljavitelj je osebju v marini treba obvezno pokazati račun)

Plujete po Severnem Jadranu ter želite mirno in varno 
preživeti noč v pristanišču, kjer se boste dobro oskrbeli 
za nadaljnjo plovbo?

Iščete idealno izhodiščno pristanišče za raziskovanje 
Jadrana ali pa potrebujete mesto, kjer boste hitro in 
enostavno spustili vaše plovilo v morje in ob tem varno, 
varovano parkirno mesto za vozilo?

Iščete morda marino za vaše plovilo?

Potem je to čas, da nas obiščete!

Želite pripeljati Vaše plovilo na letni vez?  
Testirajte nas!

Imate privez na kopnem in potrebujete mesto za krajše 
bivanje v morju?

Tranzitni priveziDNEVNI vez 
—TRANZIT

Cena parkiranja vozila in prikolice

 → avtomobil: 1 h — 2,70 € / dnevno — 13,33 € 
 → prikolica: dnevno — 10 € 
 → kombi, karavan, kamper (samo na platoju nad garažami):  

1 h — 4,70 € / dnevno — 40 € 
 → avtomobil na zunanjem parkirišču pri hotelu Kanajt: dnevno 6,70 € 

Marina Punat d.o.o.

Fragen Sie nach 
Ihrem Clubvorteil!

Vorteilspartner
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Cena storitev v tranzitu 
v €, DDV vključen

Celotna 
dolžina 
[M]

širina  
max. 
[M]

Dnevni privez  
v morju

Dnevna  
namestitev  
na kopnem

Dvigovanje ali spuščanje s 

hidravličnim  
dvigalom 
1 operacija

Podvodno pranje 
1 operacija

Dvigovanje ali spuščanje 

jambora s 
hidravličnim  
dvigalom 
1 operacija

do 5,99 2,29 58 58 48 18 26

6 — 6,99 2,49 58 58 57 20 32

7 — 7,99 2,69 58 58 66 22 41

8 — 8,99 2,99 58 58 75 24 54

9 — 9,99 3,29 58 58 88 33 67

10 — 10,99 3,59 73 73 108 42 78

11 — 11,99 3,89 82

12 — 12,99 4,19 90

13 — 13,99 4,49 95

14 — 14,99 4,79 104

15 — 15,99 5,09 120

16 — 16,99 5,39 129

17 — 17,99 5,69 145

18 — 18,99 5,99 154

19 — 19,99 6 166

20 — 20,99 6 191

21 — 21,99 6 209

22 — 22,99 6 227

23 — 23,99 6,3 246

24 — 24,99 6,3 266

25 — 29,99 7 300

30 — 34,99 8 330

35 — 39,99 9 363

Velja od 1. 1. 2022 / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o.
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Vaše plovilo vam omogoča številna 
zadovoljstva in neštete pustolovščine. 
Zanj ustrezno poskrbite in izberite 
pooblaščen servis s strani proizvajalca 
motorjev, ki vgrajuje originalne dele 
z garancijo, zagotavlja kakovost in 

Jahtni servis je popolnoma opremljen za nudenje vseh 
storitev rednega vzdrževanja in popravil na plovilih za 
šport in razvedrilo.

Pri nas lahko najdete vse, kar potrebujete za različna popravila na 
vašem plovilu, pripravo na poletno sezono ali zimsko mirovanje. Za 
vsa dela se lahko preprosto dogovorite in jih opravite na enem mestu 
tekom celega leta in tako prihranite svoj dragoceni čas in denar.

Velika kapaciteta za istočasno nudenje storitev:
• prostor od 30.000 m2

• operativna obala v skupni dolžini od 160 m za privez plovil  
in izvedbo del

Zanesljiv prevoz in delo z vrhunsko opremo:
• mobilno dvigalo (50 in 100 ton)
• hidravlični voziček za prevoz plovil na kopno (20 in 30 ton)
• hidravlična teleskopska platforma za delo na višini do 21 m
• vlačilec za avtovleko plovil

Specializirani NAVOZI za različne tipe plovil:
• navoz 600 ton za enotrupna plovila dolžine do 50 m
• navoz 450 ton za dvotrupna plovila dolžine do 50 m
• navoz 150 ton za enotrupna plovila dolžine do 30 m

Celotna ponudba servisnih storitev:
• prodaja, servis in vgradnja motorja ter rezervnih delov
• dela s plastiko, lesom, jeklom, aluminijem in nerjavnim jeklom
• dela na elektroopremi in elektroniki
• ključavničarska in vodovodna dela

Vse na enem 
mestu

Naj se z vašim plovilom ukvarjajo strokovnjaki

Jahtni servis

kvaliteto popravila ter pri tem 
uporablja najsodobnejšo opremo.

INFORMACI JE

E: yacht-service@marina-punat.hr
T: +385 (0)51 654 120
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Da bi bila uporaba plovila varna, 
pri svojem delu vgrajujemo samo 
originalne dele in opremo z garancijo.

Vsa izvedena dela so pokrita z garancijo 
in z zavarovalno polico. Kontinuirano 
izobraževanje naših serviserjev na 
pooblaščenih inštitucijah, proizvajalcih 
motorjev in opreme ter uporaba 
najzanesljivejših orodij in opreme — vse  
to je garancija za uspešno odpravljanje 
najbolj zapletenih tehničnih primerov na 
plovilih različnih tipov in starosti.

Celovite 
storitve

Jahtni servis nudi nekaj paketov vzdrževanja / priprave 
plovila za poletje in zimo, med katerimi izpostavljamo  
tudi edinstveno storitev — SUMMER COMPLETE.

MOTORJI

LADIJSKI GENERATORJI PRENOSI IN UPRAVLJANJA

PROIZVODI ZA POPRAVILO TRUPA

KLASIFIKACIJSKE INSTITUCIJE VGRADNJA OPREME

Posedujemo ISO certifikat 9001, pa  
tudi certifikate številnih proizvajalcev 
motorjev in opreme.

Najvišji ekološki standardi pri delu  
in ločevanje odpadkov zagotavljajo,  
da bodo morje in okolica ostali 
nedotaknjeni za naše užitke, pa tudi  
za užitke prihodnje generacije.

Obdržite vrednost svojega plovila z 
vgradnjo originalnih delov in opreme 
priznanih proizvajalcev.
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Summer  
Basic
Izkoristite 5-odstotni popust na skupno ceno storitev  
v primerjavi s posameznimi cenami enakih storitev!

 → popolna priprava podvodnega  
dela plovila

 →  storitve dvigala

Ugodnosti:
 →  popusti na zimsko vzdrževanje: 

Winter Ready –5% 
Battery Care –10% 
Winter Maintenance –10%

Summer
Safety
Izkoristite 5-odstotni popust na skupno ceno storitev  
v primerjavi s posameznimi cenami enakih storitev!

 → popolna priprava  
motorja / pogona

 →  storitve dvigala

Ugodnosti: 
 →  popusti na zimsko vzdrževanje: 

Winter Ready: –5% 
Battery Care: –10%; 
Winter Maintenance: –10%

Summer Complete 

Izkoristite 15-odstotni popust na skupno ceno storitev v primerjavi s posameznimi cenami enakih storitev!

 → popolna priprava podvodnega dela plovila
 →  popolna priprava motorja / pogona
 →  storitve dvigala

Ugodnosti:
 → delo serviserja na novih storitvah v tekočem letu –15%
 → dodatne storitve dvigala v tekočem letu –10%
 → brezplačna uporaba diagnostičnega orodja v primeru okvare
 →  popusti na zimsko vzdrževanje: Winter Ready: –10%; Battery Care –15%; Winter Maintenance –15%

Da bi vaše poletje minilo v sproščenem uživanju in varni plovbi, je potrebno 
zagotoviti kvalitetno pripravo. Naši strokovnjaki priporočajo, da pred poletno 
uporabo opravite sledeča dela:

Izkoristite ugodne cene in prepustite skrb nam  
ter izberite popolno storitev COMPLETE, eno od  
naših delnih paketov. Kontaktirajte jahtni servis  
za ponudbo po vaši meri.

Pripravite plovilo za uporabo  
v poletnih mesecih

Popolna priprava podvodnega dela plovila
 → Obnova antivegetativnega premaza (antifouling) 

Zmanjšuje obraščanje podvodnega dela, zmanjšuje upor pri plovbi in pomaga pri varčevanju z gorivom
 →  Čiščenje pogona 

Omogoča boljši manever, zmanjšuje upor plovila in pomaga pri varčevanju z gorivom 
 → Menjava cink protektorja 

Zagotavlja zaščito vitalnih kovinskih delov plovila pod vodno linijo zaradi delovanja galvanskih  
tokov (korozije)

 →  Nadzor podvodnih ventilov 
Reden nadzor in zamenjava dotrajanih ventilov zmanjšuje tveganje za potop plovila

Popolna priprava motorja/pogona
 →  Popoln letni servis motorja in pogona 

Pravilno letno vzdrževanje in zamenjava ter pregled ključnih delov so opravila, ki podaljšujejo življenjsko 
dobo motorja/pogona ter zmanjšujejo možnost nastanka okvar.

 → Nadzor akumulatorja 
Sčasoma akumulatorji izgubljajo svojo moč in vas lahko pustijo na cedilu prav takrat, ko jih najbolj 
potrebujete. Z nadzorom akumulatorja pri pripravi plovila za poletje ter z eventualnim polnjenjem teh 
lahko zagotovite pravilno delovanje tekom celotnega poletja.

 → Dekonzervacija motorja 
Motorje, ki so bili na zimo pripravljeni s konzervacijo, je pred ponovno uporabo potrebno dekonzervirati, 
tj. pripraviti jih na vnovično delovanje.

Namestitev na kopnem je brezplačna v času izvedbe del!

–5%–5%

do
–15%

Veljajo Pogoji poslovanja Brodogradilišta Punat d.o.o.
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Winter  
Ready
ZA PLOVILA NA KOPNEM

 → konzervacija motorja

ZA PLOVILA V MORJU

Battery  
Care

Winter Maintenance 

Pogodba na mesečni osnovi!

 → polnjenje akumulatorja  
enkrat mesečno

Cena
 → v jahtnem servisu, mesečno: 8 €/akumulator 

(demontaža in montaža akumulatorja  
nista všteta v ceno)

 →  na plovilu, 10 €/akumulator

Naročnina na mesečni osnovi!

 → zagon motorja / generatorja enkrat mesečno
 →  nadzor spodnjega kalužnega dela plovila
 →  odpiranje in zapiranje ventila

Cena
 → za plovila LOA <10 m: 50 € mesečno 
 →  za plovila LOA 10–15 m: 100 € mesečno 
 →  za plovila LOA 15–20 m: 150 € mesečno

Izberite katerega od naših paketov priprave na zimo  
ali kontaktirajte jahtni servis za ponudbo po vaši meri. 
Izkoristite popuste, v kolikor se dogovorite za zimsko 
vzdrževanje poleg poletnih paketov.

Pripravite plovilo na  
zimsko mirovanje

Dobra priprava in skrb tekom zimskih mesecev zagotavljata, da vremenski pogoji in 
neuporaba plovila minimalno škodijo vitalni opremi vašega plovila. Naši strokovnjaki 
priporočajo, da kot za pripravo in dobro skrb za plovilo v zimskih mesecih opravite 
sledeča dela:

KONZERVIRANJE MOTORJA 
(ZA PLOVILA NA KOPNEM) 
Zaradi nezmožnosti periodičnega zagona motorja tekom obdobja mirovanja (zima) je motorje 
potrebno konzervirati, da bi se s tem zavarovalo podmazane dele in zaščitilo vitalne dele, ki so 
pod vplivom nizkih temperatur.

NADZOR IN POLNJENJE AKUMULATORJA
Četudi mirujejo, akumulatorji ob nizkih temperaturah hitro izgubljajo svojo kapaciteto. Z rednim 
polnjenjem in nadzorom lahko zadržimo njihovo samopraznjenje do meje poškodb in obenem 
podaljšamo njihov rok trajanja.

NADZOR KALUŽNEGA DELA PLOVILA — LADIJSKEGA DNA
Z rednim pregledom spodnjega kalužnega dela plovila je mogoče pravočasno ugotoviti pojav 
prodora vode ter na tak način preprečiti uničenje opreme in potop plovila.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE PODVODNIH VENTILOV
Daljše mirovanje ventila v enem položaju povzroča kopičenje vodnega kamna na njem in 
blokiranje ventila. V primeru prodora vode takega ventila ni mogoče zapreti. S periodičnim 
odpiranjem in zapiranjem ventila se preprečuje kopičenje kalcita na njem in blokiranje ventila.

ZAGON MOTORJA / GENERATORJA ENKRAT MESEČNO
Reden vžig motorja / generatorja na plovilih, ki dlje časa mirujejo, znatno pomaga pri ohranjanju 
podmazanosti vseh vitalnih delov in pri zmanjšanjevanju vpliva vlage / kondenzata.

Vse WINTER pakete je mogoče naročiti v obdobju od 1. 10. do 1. 4. prihodnje leto.Veljajo Pogoji poslovanja Brodogradilišta Punat d.o.o.
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Jahtni servis
DVIGALO, PREVOZ, MOBILNO DVIGALO
CENA V €, DDV VKLJUČEN

NAMESTITEV NA KOPNEM ZA DELA NA PROSTEM
CENA V €, DDV VKLJUČEN

Celotna 
dolžina 
[M]

širina  
mAX. [M]

Dviganje 
ali 
spuščanje
1 operacija

Podvodno 
pranje 
1 operacija

Koriščenje prevoza na dan

I (max.  
150 t)

II–III (max. 
450 T)

IV (max. 
600 T)

do 6,99 2,49 69 27 – – –

7 — 7,99 2,69 92 34 – – –

8 — 8,99 2,99 110 40 – – –

9 — 9,99 3,29 134 44 – – –

10 — 10,99 3,59 168 50 – – –

11 — 11,99 3,89 210 56 – – –

12 — 12,99 4,19 278 62 – – –

13 — 13,99 4,49 336 66 – – –

14 — 14,99 4,79 382 78 – – –

15 — 15,99 5,09 453 91 190 251 381

16 — 16,99 5,39 537 103 190 251 381

17 — 17,99 5,69 632 113 190 251 381

18 — 18,99 5,99 666 136 190 251 381

19 — 19,99 6,00 715 159 190 251 381

20 — 20,99 6,00 774 171 190 251 381

21 — 21,99 6,00 834 181 190 251 381

22 — 22,99 6,00 893 193 190 251 381

23 — 23,99 6,30 953 204 190 251 381

24 — 24,99 6,30 1.071 216 190 251 381

25 — 29,99 7,00 * * * * *

30 — 34,99 8,00 * * * * *

35 — 39,99 9,00 * * * * *

40 — 49,99 9,00 * * * * *

Celotna 
dolžina [M]

širina  
max. [M]

MESEČNO DNEVNO

do 6,99 2,49 446 21

7 — 7,99 2,69 495 23

8 — 8,99 2,99 545 26

9 — 9,99 3,29 643 31

10 — 10,99 3,59 743 36

11 — 11,99 3,89 842 41

12 — 12,99 4,19 940 45

13 — 13,99 4,49 1.039 49

14 — 14,99 4,79 1.137 54

15 — 15,99 5,09 1.274 61

16 — 16,99 5,39 1.325 64

17 — 17,99 5,69 1.376 66

18 — 18,99 5,99 1.452 69

19 — 19,99 6,00 1.503 71

20 — 20,99 6,00 1.579 76

21 — 21,99 6,00 1.706 81

22 — 22,99 6,00 1.834 88

23 — 23,99 6,30 1.961 93

24 — 24,99 6,30 2.216 105

25 — 29,99 7,00 2.674 127

OPOMBE
Ob nedeljah in praznikih se cena storitve žerjava poviša za 100% glede na stroške storitev. Za dvig in spust katamaranov obračunavamo dodatek 
v višini do 50% na ceno dviga in spusta (cena je odvisna od dolžine plovila). Dvigovanje ali spuščanje jambora zaračunavamo glede na porabljene 
ure dela mornarja. Naročilo za dvig plovila, vsaj tri dni vnaprej. Naročilo za spust plovila, vsaj en dan vnaprej. Dviganje in spuščanje vodnih 
skuterjev in pomožnih čolnov do 4 m dolžine stane 25 €, podvodno pranje se zaračunava v znesku 10 €. Dodatno pranje pogona plovila se 
zaračunava v višini 50% vrednosti pranja podvodnega dela trupa za posamezno kategorijo plovila. Ekološka taksa se zaračunava v znesku 7,5 kn 
po metru plovila. Zaračunava se enkratno ob prihodu plovila na servis ali popravilo v ladjedelnico Brodogradilište Punat. Veljajo Pogoji poslovanja 
Brodogradilišta Punat d.o.o. Transport plovila po kopnem na podstavku je 56 €.

POPUSTI
 → cena dvigovanja ali spuščanja z mostnim dvigalom v zimskem obdobju od 1. 10. tekočega 

leta do 28. 2. prihodnjega leta za kupce z veljavno letno pogodbo za privez v Marini 
Punat d.o.o. ali Brodica d.o.o. je zmanjšana za 30%

 → 50% na dnevno ali mesečno namestitev na kopnem v obdobju od 1. 1. do 28. 2. in od 1. 7. 
do 31. 12. za stalne goste članic skupine Marine Punat (ki imajo letno pogodbo za privez 
z Marino Punat d.o.o. ali Brodica d.o.o.)

Velja od 1. 1. 2022 / Brodogradilište Punat d.o.o.

* na zahtevo
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* Uporaba diagnostičnega orodja se doplača enkratno, ne glede na to, koliko ur je v uporabi. 
** Za hitro posredovanje se šteje storitev, ki je opravljena v istem dnevu, kot je naročena
Veljajo Pogoji poslovanja Brodogradilišta Punat d.o.o.

STORITVE
CENA V €, DDV VKLJUČEN

Delo mehanika / električarja 58 / uro 

Uporaba diagnostičnega orodja * 100

Delo mehanika / električarja — Zunajkrmni motor do 15 HP 29 / uro 

Plastičar 35 / uro 

Ličar 35 / uro 

Mizar 35 / uro 

Obnova antivegetativnega premaza  
— prvi sloj (brez materiala)

5 / m2

Obnova antivegetativnega premaza  
— drugi in vsak sledeči sloj (brez materiala)

3,5 / m2

Delo mornarja 35 / uro 

Delo potapljača 120 / uro 

Delo izven rednega delovnega časa / nujno posredovanje ** +100% na uro

Delo ob nedeljah in praznikih +100% na uro

Viličar z voznikom 50 / uro 

Delovna platforma z voznikom 100 / uro 

Vleka plovil znotraj marine in ladjedelnice  
(cena za eno storitev)

do 15 m — 80 €
15–20 m — 150 €
več 20 m — 200 €

Velja od 1. 1. 2022 / Brodogradilište Punat d.o.o.
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Hotel Kanajt ••••

Vrhunsko udobje  
in toplo ozračje

MIREN IN PRIJETEN HOTEL, 
OBKROŽEN Z OLJKAMI, Z 
EDINSTVENIM POGLEDOM NA 
MARINO IN VRTOVE

Pluti je treba, to sta želja in potreba vsakega 
navtika, v dneh, ko ne plujete, pa se lahko 
spočijete v prijetnem okolju našega hotela in 
v odličnih restavracijah. Narava, ki obkroža 
hotel, prinaša mir in sprostitev v mirnem okolju 
borovcev in oljk.

KAPACITETE 

 → 19 dvoposteljnih sob
 → 1 enoposteljna soba
 → 2 junior suite
 → 4 apartmaji
 → 8 bungalovov s po 2/2 sobi

INFORMACI JE  IN REZERVACI JE

E: info@kanajt.hr
T: +385 51 654 340
www.kanajt.hr

Vrhunsko udobje in kvaliteta storitev 
nastanitve v majhnem in luksuznem 
hotelu Kanajt.

Destinacija, ki je kot ustvarjena za navtike, 
zaljubljence v naravo, rekreativce in vse, 
ki si želijo aktivnega oddiha. Hotel je 
odprt tekom celotnega leta. Arheološke 
izkopanine srednjeveške cerkvice sv. Petra 
pričajo o bogati zgodovinski dediščini, ki 
se nadaljuje z antičnimi najdišči, jantarno 
potjo, zgodnje krščanskimi spomeniki ipd. 
V Kanajtu je bila nekoč škofovska rezidenca, 
zgrajena leta 1528.
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 → enoposteljna soba
 → dvoposteljna soba
 → junior-suite 
 → apartma
 → bungalov

Poglejte naše posebne ponudbe!

Proste termine in cene lahko neposredno 
preverite v recepciji hotela: +385 51 654 340 
oziroma preko direktne booking aplikacije hotela 
na strani www.hotel-punat.com.

 →  apartma v mansardi
 → velikost od 30 do 45 m²
 → strešna terasa s pogledom na morje ali park
 → družinske sobe
 → hišni ljubljenčki (potrebna predhodna odobritev)
 → sobe za nekadilce

HOTELSKI  APARTMAJI

Hotelski apartmaji

MODERNO OPREMLJENI HOTELSKI APARTMAJI SO PRAVA 
IZBIRA ZA DRUŽINE Z OTROKI. ČUDOVITA MANSARDNA 
TERASA S POGLEDOM NA MARINO ALI OLJKE JE LE DEL tega 
majhnega RAJA, KI GA MORATE ODKRITI. 

Bungalovi u naravi — 
Holiday Homes

 → velikost hišic: 45 m² + 30 m² terase
 → dve samostojni spalnici
 → dve kopalnici
 → dnevna soba in kuhinja
 → parkirišče v neposredni bližini bungalovov
 → hišni ljubljenci so dovoljeni
 → sobe za nekadilce
 → ogrevana hidro-masažna kad pri verziji  

HOLIDAY HOMES DE LUXE

ZRAVEN HOTELA KANAJT SE NAHAJAJO PROSTORNE 
POČITNIŠKE HIŠICE, KI NUDIJO DOPUST CELI DRUŽINI V 
MIRNEM OKOLJU BOROVCEV IN OLJK.

HOLIDAY HOMESDostopni v dveh izvedbah: HOLIDAY 
HOMES in HOLIDAY HOMES DE LUXE

Nastanitev v hišicah vključuje wi-fi, 
uporabo hotelskega odprtega bazena in 
wellnessa, prevoz do hotelske plaže.

Bogat bife — samopostrežni zajtrk v 
hotelu Kanajt ob doplačilu.
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REZERVACI JE  IN INFORMACI JE  
O TERMINIH IN CENE

T: +385 51 654 340 
E: info@kanajt.hr
www.kanajt.hr 

Spa in wellness 
v hotelu Kanajt

Fitness & Playroom — 
Hotel Kanajt

POLEG HOTELA KANAJT JE ODPRT NOV FITNESS STUDIO. 
OHRANITE DOBRO KONDICIJO TUDI NA POČITNICAH. 

INFORMACI JE  IN REZERVACI JE

Prosimo, da pokličete recepcijo hotela in preverite 
proste termine preko telefona +385 51 654 340.

Uporaba Spa cone:
 → za goste hotela: brezplačno
 → pogodbeni gostje z Marina Club kartico so 

upravičeni do 50% popusta
 → za max 10 oseb
 → uporabo savne najavite vsaj uro pred prihodom 

V ČASU BIVANJA V MARINI SI PRIVOŠČITE NEKAJ ČASA 
TUDI ZASE. POBEGNITE IZ VSAKDANA, ODPOČIJTE SI IN SE 
NAPOLNITE Z ENERGIJO. OČISTITE SVOJE TELO V NOVEM 
SPA IN WELLNESU HOTELA KANAJT.

Preizkusite naše profesionalne naprave  
za vadbo ali izkoristite prosti čas za 
druženje s prijatelji ob šahovski igri ali 
nintendo igricami. 

Za goste hotela je uporaba pripomočkov in 
naprav brezplačna v času bivanja v hotelu.

Pogodbeni gostje z Marina Club kartico so 
upravičeni do 50 % popusta.

POLEG ŠTIRIH VRST SAVNE: FINSKA, BIO 
AROMATIČNA, INFRARDEČA IN TURŠKA 
KOPEL, SO ZA SPROSTITEV PONUJENI TUDI 
VELIKI JACUZZI, SOBA ZA SPROŠČANJE Z 
OGREVANIMI KLOPMI. NA RAZPOLAGO SO 
UDOBNI NOTRANJI IN ZUNANJI LEŽALNIKI.
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OD NEKDAJ STE ŽELELI PREIZKUSITI, KAKŠNE BI BILE POČITNICE 
V MARINI, PA NISTE BILI PREPRIČANI, DA JE DOPUST NA PLOVILU 
IZBOR PO VAŠI MERI? ODLIČNO OPREMLJEN APARTMA VAM NA MORJU 
PONUJA UDOBJE, KAKRŠNEGA STE NAVAJENI DOMA, HKRATI PA VAM 
NUDI ŠČEPEC POSEBNOSTI, KI GA LAHKO UŽIVATE PRI BIVANJU V ENI 
IZMED NAJBOLJE OPREMLJENIH MARIN.

Ponujamo vam bivanje na odlično opremljenem plavajočem 
trimaranu, ki je varno privezan ob pomol v marini in priključen 
na naše vodovodno in električno omrežje. Plavajoči apartma 
ponuja popolno udobje klasične apartmajske nastanitve, z dodano 
posebnostjo, ki jo sicer lahko doživimo le ob bivanju na plovilu.

 → dnevni prostor z jedilnico
 → kuhinja
 → dvoposteljna soba z zakonsko posteljo
 → dvoposteljna soba s pogradom
 → raztegljiva sedežna garnitura v salonu
 → kopalnica (samostojno ogrevanje)
 → otroško ležišče (na zahtevo)

Floating Holiday Home

V ČARIH NAVTIČNEGA ŽIVLJENJA BOSTE LAHKO 
UŽIVALI TUDI BREZ PLOVBE, KAR NA VARNEM 
PRIVEZU V MARINI. 

Pri direktni rezervaciji pridobite 10 % popust 
info@marina-punat.hr, T: +385 51 654 111

DODATKI:
 → zunanji motor na zahtevo — 80 € / teden
 → hišni ljubljenčki 8 € / dan
 → turistična pristojbina ni vključena

PLAČILNE UGODNOSTI

termini v 2022 cena / dan (€)

01. 01.—10. 04. 140.– 

11. 04.—26. 06. 210.– 

27. 06.—04. 09. 280.– 

05. 09.—09. 10. 210.– 

10. 10.—31. 12. 140.– 

Velja od 1. 1. 2022 / Marina Punat d.o.o.

DDV vključen

Poglejte naše posebne ponudbe! 
www.marina-punat.hr

OPREMA V LADIJSKEM  
APARTMAJU VKLJUČUJE

 → uporaba električnega priključka
 → uporaba pitne vode
 → meteorološko poročilo in vremenska napoved na  

recepciji marine
 → odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov

BREZPLAČNO PONUJAMO

 → klima za hlajenje/ogrevanje
 → napihljivi čoln z vesli
 → 1 parkirno mesto v coni P1–P8
 → brezžični internet
 → dva televizorja z ravnim zaslonom
 → otroško igrišče
 → grill-house — mesto za žar
 → sprehajališče, bazen in kopalnica za pse
 → uporaba tlačilke za napihovanje bokobranov in  

kolesarskih zračnic 
 → uporaba bazena pri hotelu Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → uporaba wellnessa in fitnessa pri hotelu Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → stestirana protipožarna oprema in usposobljeno osebje 

SONČNA TERASA S POVRŠINO 30 m² IN 
MASAŽNA KAD ZA 2—3 OSEBe,  
VELIKOST BIVALNEGA PROSTORA 32 m² 
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Pravo mesto za srečanje 
izkušenih navtikov pred plovbo 
in kotiček za prvo jutranjo kavo 
ob toplih rogljičih. Osvojila 
vas bo z očarljivim vonjem 
manjših toplih jedi za zajtrk 
ter z vrhunskimi picami in 
testeninami za kosilo. Na voljo 
so tudi odlični burgerji, tagliate, 
bogate solate, naravni sadni 
sokovi in   domače sladice.

Plodovi Sredozemlja — olive in številna kvalitetna vina, 
avtohtone vrste žlahtne kapljice, številne sončne ure, 
ki se stekajo v zlate kapljice vina in olja, darovi narave, 
morja, dišečih krških pašnikov, ki se spajajo z nepozabnimi 
gastronomskimi užitki.

Sredozemsko in mednarodno 
gastronomsko doživetje

BISTRO & CAFE & 
PIZZERIA 9 BOFORA 
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NAUTIC SHOP & NAUTIC WEB SHOP

Tukaj boste lahko našli vse potrebščine za vzdrževanje 
in čiščenje plovila in motorja, širok izbor opreme za 
plovilo in plovbo, tekstilne artikle, navtično posodo, 
obleko in jadralno obutev, 3D printer, vpletanje vrvi. 
Novo v ponudbi — personalizirano vezenje. 

www.marina-commerce.hr

TRGOVINA Z REZERVNIMI DELI

Trgovina z rezervnimi deli je pravo mesto za nakup 
originalnih rezervnih delov svetovno priznanih 
proizvajalcev motorjev za plovilo, ki jih lahko kasneje 
pooblaščeni serviserji našega jahtnega servisa vgradijo 
v vaša plovila.

MARKET MARINA IN DISKONTNA TRGOVINA

V teh trgovinah se lahko oskrbite z vsemi prehrambnimi 
izdelki in s svežimi živili, ki jih potrebujete za 
večdnevno bivanje na plovbi. Izbirate lahko med 
številnimi alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, 
kuhinjskim priborom, sredstvi za čiščenje, osebno nego 
in higieno ter domačimi dnevnimi časopisi.

www.trgovina-krk.hr

restavracija MARINA

V samem osrčju marine ustvarja 
pristno navtično udobje 
restavracija Marina. Prijeten 
prostor za hitra kosila pred 
plovbo, idealen za pokušnjo 
domačih sladic in večerno 
druženje ob osvetljenih privezih 
čolnov in jaht. Poskusite domači 
krški pršut in sir, jadranske 
lignje, grdobina v belem vinu, 
plemenito belo ribo, rake 
in školjke ter zlate kapljice 
lokalnega vina, ki se odlično 
prileže k omenjenim jedem. 

Med lahkotno mediteransko 
kuhinjo, enostavnimi 
otoškimi specialitetami 
in vplivom mednarodnih 
receptur se vsakič znova 
spretno rojevajo specialitete 
naše navtične kuhinje.

Dobra stran za čas bivanja v marini 
je ta, da ni potrebno skrbeti okoli 
nakupa. Vse, kar potrebujete, lahko 
dobite tu, takoj ali v najkrajšem 
možnem času dostave z drugih lokacij.

V marini in jahtnem servisu sta dve 
specializirani trgovini z navtično opremo 
in rezervnimi deli. Vse ostale potrebščine 
so le nekaj korakov stran, pri čemer 
vam prihranimo vaš čas, trud in prostor 
v prtljažniku. V marini lahko nakupite 
vse, kar potrebujete za vaše plovilo in 
brezskrbno plovbo.

Prodajalne
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Kontaktni podatki

Opombe  
in cenik

V Marini Punat, d.o.o. se šteje za minimalno pogodbeno 
obdobje čas 12 mesecev (razen za zimski privez v morju, ki 
je 6-mesečni, od 1. 10. do 30. 6.). Posamezno plovilo sme 
biti priključeno le v eno vtičnico na elektro omarici.

Cenik velja za namestitev plovila, ki se koristi za osebne 
namene—za plovila, ki so registrirana za opravljanje 
gospodarske dejavnosti, bo za najemno nastanitev 
za plovila (čarter) in dnevni najem sklenjena posebna 
pogodba s ponudnikom te storitve v Marini Punat. 

Pogodbena stran se obvezuje vnaprej plačati pristojbino 
za uporabo priveza najkasneje do izteka pogodbenega 
obdobja oziroma na zadnji dan uporabe, v kolikor je plovilo 
uporabljalo privez po izteku pogodbenega obdobja po 
ceniku in po predloženem računu s specifikacijo storitev. 

Cena uporabe priveza se odreja glede na karakteristike 
plovila, in sicer glede na skupno dolžino in maksimalno 
širino, pozicijo ter glede na rok uporabe priveza, za 
katerega je Pogodba o privezu sklenjena. Posredno 
nadomestilo za sprejem odpadkov, neodvisno od dejanske 
količine oddanih odpadkov s plovil in jaht, je vključeno  
v znesek nadomestila, ki ga Marina Punat zaračunava  
na osnovi pogodbe o vezu ali za tranzitni vez, v pavšalnem 
znesku v višini 1 % od cene priveza, po Pravilniku o  
pogojih načina vzdrževanja reda v pristaniščih in ostalih 
delih notranjih morskih vodá teritorialnega morja 
Republike Hrvaške.

V primeru prehoda v večjo kategorijo zaradi širine  
se obračuna ena kategorija višje. Izjema so večtrupci, ki  
za storitev namestitve in servisa plačajo 70 % več kot 
znaša osnovna cena.

Marina Punat d.o.o. in Brodica d.o.o. sta pooblaščena 
tudi za dodajanje posebnih pogojev za izvajanje storitev 
glede na posamezno pogodbo. 

V primeru odpovedi uporabe priveza s strani najemnika 
velja 30-dnevni odpovedni rok od dneva prejema odpovedi.

V primeru predčasne pogodbene prekinitve priveza 
Marina Punat d.o.o. in Brodica d.o.o. nimata obveznosti 
povrnitve preplačanih sredstev.

Marina Punat d.o.o. in Brodica d.o.o. lahko priznata 
preplačana sredstva pri naslednji pogodbi o privezu, če 
se ta sklepa znotraj 24-mesečnega obdobja od dneva 
prekinitve prejšnje pogodbe.

Popusti niso prenosljivi.
Naročilo je pravočasno, v kolikor ga dobimo tri dni pred 

želenim dvigom na kopno ali spiščanjem v morje.
Rezervacija za storitev izčrpanja se šteje za pravočasno, 

čeje prejeta en dan pred želenim rokom. Storitev (pump-
out) omogočamo od ponedeljka do petka v dveh časovnih 
terminih — ob 9. in 13. uri pod žerjavom, ki se nahaja na 
platoju pred stavbo Yacht servisa. 

Veljajo: Pravilnik o redu v pristanišču in Splošni pogoji 
poslovanja Marine Punat d.o.o. ter Splošni pogoji in 

Najem shrambe za opremo v marini — letni 1.270

Najem skladiščnega prostora v hali (box) — letni
veči: 970 
manjši: 630

Najem shrambe za opremo v suhi marini — letni 1.160

Najem skladiščnega prostora (box) v suhi marini 900

Najem skladiščnega prostora (kontejner) — letno 830

Najem mobilnega skladišča v suhi marini — letno 280

Parkiranje prazne prikolice — letno (samo za pogodbene goste) 500

Storitve mornarja — ena ura 35

Potapljač — ena ura 120

Uporaba električnega priključka (32A/63A/125A) 0,40 / kWh

Poraba vode (ko se ne koristi storitev priveza) 10 / m3

Čiščenje delovne površine na plošči 51

Premeščanje napačno parkiranih vozil 100

Strošek parkiranja v primeru izgubljenega ali poškodovanega parkirnega listka 133

Dodatna kartica za parkiranje (ob letnih sporazumih) 160

Cena intervencije na plovilu znotraj marine  
(vključuje vleko do dvigala in izčrpavanje)

<10 m — 308 
<15 m — 513 
>15 m — 1.025 

Uporaba prostora za potrebno namestitev najdenih predmetov,  
najdenih in spravljenih na področju marine — mesečno

51

Premestitev najdenih predmetov, najdenih in spravljenih na področju marine 103

Cena za primer izgubljene membership Marina Club kartice (ob letnih sporazumih) 50

Žeton za pranje perila 5,33

Žeton za sušenje perila 4,67

Žeton za samopostrežni sesalec 0,93

Letna cena parkiranja za avtomobil 1.700

OSTALE STORITVE
CENA V €, DDV VKLJUČEN Velja od 1. 1. 2022 / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o.

BRODICA d.o.o. 
Kanajt 5, 51521 Punat 
OIB 12730831491

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 
IBAN: HR6924020061100379590 
SWIFT: ESBCHR22

Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb 
IBAN: HR7023400091117025846 
SWIFT: PBZGHR2X

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o 
Obala 5, HR-51521 PUNAT 
OIB 40743486752

Erste & Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN HR8524020061100396277 
SWIFT: ESBCHR22

Privredna banka Zagreb d.d. 
IBAN HR6123400091117049773 
SWIFT PBZGHR2X

MARINA PUNAT d.o.o. 
Puntica 7, 51521 Punat 
OIB: 52846613956

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 
IBAN: HR4524020061100387782 
SWIFT: ESBCHR22

Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb 
IBAN: HR2023400091117025194 
SWIFT: PBZGHR2X

namestitev za plovila: 
info@marina-punat.hr 
T +385 51 654 111

Yacht Service: 
service@marina-punat.hr 
T +385 51 654 120

www.marina-punat.hr

pri vstopu v marino: 
vhf KANAL 17

rezervacije in informacije

Pravilnik o notranjem redu Brodice d.o.o., ki so sestavni 
del pogodbe o vezu.

Razpoložljivost storitev je pogojena s kapacitetami.
Pridržujemo si pravico do napak v tisku. Pridržujemo si 

pravico do spremembe cen brez predhodnega sporočila.
Območje Marine Punat je pod videonadzorom; snemalni 

prostor je omejen. Marina Punat ne prevzema nobene 
odgovornosti za snemanje.

Knjiga pritožb se nahaja v recepciji marine.
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