SPLOŠNI POGOJI paketa FULL PREMIUM v okviru
akcij “Kadjar in novi Koleos” ter “Premium izkušnja”

Namen akcije
Renault Nissan Slovenija, d.o.o. v akciji direktne tiskane in elektronske pošte »Premium izkušnja«
in »Kadjar in Novi Koleos« predstavlja paket »FULL PREMIUM«. V času trajanja akcije lahko
prejemniki tiskane in elektronske pošte ob nakupu novega vozila ESPACE, TALISMAN,
TALISMAN Grandtour ali NOVI KOLEOS izkoristijo bon ugodnosti za paket FULL PREMIUM po
akcijski ceni 500 €.

Trajanje akcije
Akcija »Kadjar in Novi Koleos« traja od 11.09.2017 do 11.11.2017, akcija »Premium izkušnja« pa
od 14.09.2017 do 14.11.2017. V tem času mora prejemnik kupiti novo vozilo ESPACE,
TALISMAN, TALISMAN Grandtour ali NOVI KOLEOS in koristiti bon za paket FULL PREMIUM.
Renault si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oziroma jo predčasno zaključi.

Veljavnost akcije
V času trajanja akcije lahko prejemniki tiskane in elektronske pošte ob nakupu novega vozila
ESPACE, TALISMAN, TALISMAN Grandtour ali NOVI KOLEOS izkoristijo bon ugodnosti za
paket »FULL PREMIUM« po akcijski ceni 500 €. Bon ugodnosti »FULL PREMIUM« unovčijo v
izbrani pooblaščeni koncesiji Renault. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko na nakup enega vozila
ESPACE, TALISMAN, TALISMAN Grandtour ali NOVI KOLEOS izkoristi en bon ugodnosti.
Koriščenje bona je možno med v času trajanja akcije ob nakupu katerega koli novega vozila,
omenjenega v prejšnjem stavku.
Prednosti za kupca
Paket FULL PREMIUM vključuje:
 Pogodbo o polnem vzdrževanju (pogodba Full Service), ki vključuje naslednje storitve:
o menjavo olja, diagnostiko varnosti ter vzdrževalne in kontrolne posege po
programu vzdrževanja proizvajalca, skupaj s stroški dela in dobavo maziv,
potrošnega materiala in nadomestnih delov, potrebnih za izvedbo teh posegov;
o podaljšano jamstvo, ki obsega zamenjavo ali popravilo mehanskih, električnih in
elektronskih delov vozila (vključno z delom), katerih nepravilnost krije garancija za
vozilo in jo je pravilno ugotovil kupec, kot tudi morebitna popravila škode, ki jo taka
nepravilnost povzroči na drugih delih vozila;
o zamenjavo delov (razen pnevmatik), ki se obrabijo zaradi uporabe vozila in števila
prevoženih kilometrov, ko je to potrebno zaradi njihove stopnje obrabe;
o Renault pomoč.
 Obvezno avtomobilsko zavarovanje za prvo leto (Avtomobilska odgovornost –
zavarovanje voznika/lastnika vozila za škodo ob uporabi vozila, ki jo povzroči tretjim
osebam) v skladu z veljavnimi pogoji Zavarovalnice Triglav d.d. (več na www.triglav.si).
 Osnovno kako zavarovanje za prvo leto (Osnovno kasko zavarovanje krije škodo zaradi
uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od voznikove
volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo v prometu in mirovanju (prometna nesreča,
trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ter
ledenih sveč ali ledenih tvorb), zaradi dejanj tretjih oseb (nasilno ali objestno dejanje,
manifestacije in demonstracije), zaradi posebnih dogodkov: padec zračnega plovila,







pomoč poškodovanim osebam, preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni
sili), v skladu z veljavnimi pogoji Zavarovalnice Triglav d.d. (več na www.triglav.si).
Brezplačno hrambo pnevmatik:
o Kupec lahko koristi uslugo hrambe pnevmatik pri izbrani pooblaščeni servisni
delavnici, kjer opravlja storitve vzdrževanja ali kjer opravi nakup pnevmatik, ki so
predmet hrambe. Hranijo se lahko pnevmatike, s katerimi je opremljeno vozilo ob
izdobavi in pnevmatike, ki jih kupec kupi v katerikoli pooblaščeni servisni delavnici.
Nadomestno vozilo v času rednega servisa:
o Kupcu je glede na lokalno in časovno razpoložljivost dano na razpolago “osnovno”
vozilo (kategorije B: Twingo - Clio) ali vozilo, ki je podobne kategorije kot kupčevo
imobilizirano vozilo za tekoči dan rednega vzdrževanja.
Menjava tepihov:
o Kupci vozil ESPACE imajo pravico brezplačne menjave tepihov ob vsakem
opravljenem rednem servisu, v kolikor so obstoječi tepihi iztrošeni. Stanje
iztrošenosti je predmet ocene pooblaščene servisne delavnice. Velja samo za
model ESPACE.

Informativni izračun primera prihranka na promocijskem bonu je narejen za vozilo ESPACE
INITIALE PARIS 160 EDC na dan 9.5.2017 in sicer za obdobje petih let. Vse navedene cene so
informativne narave. Okvirni izračun vključuje povprečno obrabo tepihov in koriščenje
vzdrževanja za 150.000 kilometrov.

Ugodnost
Pogodba o polnem vzdrževanju "Full
Service"
Zavarovanje AO + Osnovno Kasko
zavarovanje
3x brezplačna menjava tepihov
Hramba prenvmatik
Nadomestno vozilo
Skupaj ugodnosti
Vrednost podaljšanega jamstva, ki ga
prejemjo vsi kupci ESPACE ne glede na
vrsto nakupa
Polna cena paketa
Cena z bonom
Prihranek za kupca

Vrednost v
EUR z ddv
3808
782
150
200
160
5100
1500
3600
500
3100

Pogoji ponudbe
Do koriščenja bona ugodnosti so upravičeni vsi prejemniki direktne in elektronske pošte »Kadjar
in novi Koleos« ali »Premium izkušnja«, ki so v času od 11.09.2017 do 11.11.2017 (akcija »Kadjar
in novi Koleos«) ali od 14.09.2017 do 14.11.2017 (akcija »Premium izkušnja«) v pooblaščeni
koncesiji Renault kupili novo vozilo ESPACE, TALISMAN, TALISMAN Grandtour ali NOVI
KOLEOS. Vse cene so priporočene prodajne cene in že vsebujejo obračunan DDV.

