
SPLOŠNI POGOJI DOSTAVE IN NAJEMA 
VOZILA VOLKSWAGEN CALIFORNIA  

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani (www.vw-gospodarska.si) in naročilu 
storitve nam je zelo pomembna. Zato vas bomo v nadaljevanju podrobno seznanili z 
obdelavo osebnih podatkov. Za varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno podjetje 
Porsche Slovenija d.o.o. kot veletrgovec za Volkswagen Gospodarska vozila Slovenija. 
Podjetje Porsche Slovenija d.o.o. se pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov strogo drži 
veljavnih določil glede varstva podatkov. Podjetju Porsche Slovenija d.o.o. pripada pravica 
do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju opisanih pravic posameznikov v 
zakonsko dopustnem obsegu, ki so dosegljivi na naslovu:  
https://www.vw-gospodarska.si/pravno-obvestilo/varstvo-podatkov 
 

Naziv storitve: Dostava in najem vozila Volkswagen 
California 
 
Najem vozila 

• Namen: Priprava in izvedba najema z dostavo na želeno lokacijo stranke 

• Utemeljitev: izvrševanje pogodbe oz. izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo 
zahtevo in izvajanje prodajnih aktivnosti 

• Čas hrambe: 36 mesecev 
 
*Natančna podatkovna polja: Model vozila, želeni termin, zanimanje za nakup novega vozila, 
kontaktna oblika, nagovor, naziv, ime, priimek, poštna številka, telefon, e-pošta. 

 

Pogoji uporabe vozil Volkswagen California 

Najemnik/stranka: Oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki se je odzvala na povabilo in 
rezervirala termin vožnje z vozilom Volkswagen California. 

Izvajalec storitve najema: Podjetje Atet d.o.o. 

Organizator: Porsche Slovenija d.o.o. 

Cene najema vozila: 

Cena znižanega  paketnega vikend najema znaša 280 EUR z vključenim DDV , stranka 
krije tudi enkratni strošek čiščenja najema in polnjenje plinske jeklene  v vrednosti 70 EUR 
z vključenim DDV. Znižana cena je mogoča, če  je stranka ob prijavi vpisala veljavno šest 
mestno identifikacijsko številko programa zvestobe Porsche Group Card (več na 
https://www.porsche-group-card.si/ ) in je vpisana stranka tudi član programa zvestobe 
Porsche Group Card. 

Redna cena paketnega vikend najema drugače znaša 400 EUR z vključenim DDV , stranka 
krije tudi enkratni strošek čiščenja najema in polnjenje plinske jeklene  v vrednosti 70 EUR 
z vključenim DDV.  

 



 

Stranka lahko podaljša najem maksimalno, še za tri dni (po predhodnem dogovoru), po 
ceni 100 EUR  na dan z vključenim DDV oziroma za stranke s kartico Porsche Gorup 
Card znaša 70 EUR na dan z vključenim DDV! 

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najeto vozilo se izroči praviloma s polnim rezervoarjem 
goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila.   

Najem vključuje 200 km/ dan (vsak nadaljni kilometer je obračunan po 0,25 EUR+ DDV), 
ob prevzemu vozila se zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici v 
višini 800 EUR za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov 
povezanih z najemom vozila.  

Mogoči termin predaje vozila je v petek med 8:00 do 12:00.  Vračilo vozila je mogoče v 
ponedeljek do 17:00. Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu 
vozila pri podjetju Atet d.o.o. s katerim tudi podpiše pogodbo in splošne pogoje. Ob primeru 
sklenitve pogodbe/ nakupa novega vozila VW California v roku enega leta od končane 
testne vožnje, vam povrnemo v obliki popusta stroške v višini vikend najema in čiščenja! 

Najemnik vozila se zavezuje, da bo z vozilom ravnal strokovno in skrbno.  

V vozilu VW California prosto gibanje živali ( hišnih ljubljenčkov ) žal ni dovoljeno.  
Morebitna škoda, ki bi nastala v času uporabe vozila in bila ugotovljena ob prevzemu, bo v 
celoti obračunana končnemu uporabniku vozila. 
Prevoz živali je pogojno dovoljen samo v primeru, da se prevažajo v ustreznih kletkah, ki so 
namenjene prevozu hišnih ljubljenčkov. 
 
Najemnik bo vozilo skladno z dogovorom ob specificiranem datumu in uri vrnil izvajalcu 
storitev – podjetju Atet d.o.o.. Poškodbe ali prometne nesreče je treba nemudoma sporočiti 

prometni policiji oz. na sedež podjetja Atet d.o.o.. Izvajalec storitev si v primeru poškodbe 

vozila pridržuje pravico, da ob ugotovljenem malomarnem ravnanju z vozilom uporabnik 

vozila sam krije razliko od odbitne franšize, skladno z zavarovalno polico.  

Obvezna oprema (glede na letni čas) je v vozilu. V vozilu NI kopalniških brisač, posode, 
pribora in posteljnine.  

Najemnik vozila se obveže, da bo vozilo vrnil v enakem stanju, kot ga je prevzel, kar pomeni 

tudi, da bo v vozilu enaka kolic ̌ina goriva kot ob prevzemu.  

Najemnik vozila izjavlja, da ima veljavno voznis ̌ko dovoljenje ustrezne kategorije in da ni v 

postopku odvzema le-tega, ter da ni bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno 

kaznovan za naslednje prekrške:  

• prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pes ̌ce ali v območju umirjenega prometa 

za vec ̌ kot 20 km/h,  

• prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za vec ̌ kot 30 km/h,  

• prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za vec ̌ kot 40 km/h,  

• prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za vec ̌ kot 50 km/h,  

• vožnje pod vplivom alkohola,  

• vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi ali  



• odklonitve odrejenega preverjanja psihofizic ̌nega stanja.  

Najemnik vozila v primeru neresničnosti zgoraj podanih pogojev prevzema vso odgovornost 

in nosi vse posledice, ki bi lahko nastale zaradi neresnic ̌nosti zgoraj podanih pogojev.  

Najemnik vozila lahko opravlja vožnjo po podpisu prevzemne pogodbe z podjetjem Atet 
d.o.o. 

Najemnik vozila, se s podpisom te pogodbe o prevzemu obvezuje, da bo izvajalcu storitve 
nemudoma in v celoti poravnal s ̌kodo, ki bo podjetju nastala v primeru če bo vozilo 

zaseženo na podlagi 23. c ̌lena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS s ̌t. 109/2010) 

ali 123. člena v povezavi z 25. členom Zakona o prekrških (Ur. l. RS št. 29/2011). 

Odgovornost povrniti škodo najemnika obvezuje ne glede na to, kdo je v trenutku storitve 

prekrška, ki je bil razlog za zaseg, upravljal vozilo in velja tudi po prenehanju te pogodbe, če 

je do zasega prišlo v c ̌asu, ko je na podlagi pogodbe lahko uporabljal zaseženo vozilo. Za 

vzpostavitev odgovornosti in izrac ̌un škode se uporabljajo splošna pravila obligacijskega 
prava.  

Če najemnik krši cestno-prometne predpise, je sam neposredno odgovoren pristojnim 
organom. Vozila ni dovoljeno posojati tretjim osebam ali izkoriščati v namene hitrostnih 
preizkušenj. 
 
 
Pogoji veljajo od 3.6.2019 do preklica. 


