SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE BON ZA 100 EUR OB NAKUPU
OSEBNEGA RABLJENEGA VOZILA ZA LETO 2020
1.
Splošna določila
Izvajalec akcije bon za 100 € ob nakupu osebnega rabljenega vozila za leto 2020. (v
nadaljevanju: akcija) so družbe Avtohiša Kolmanič & Co d.o.o., Avtomobilska ulica 12, 2000
Maribor, Avto City d.o.o., Avtomobilska ulica 15, 2000 Maribor, Flamin avto d.o.o.,
Avtomobilska ulica 12, 2000 Maribor, Flamin d.o.o., Avtomobilska ulica 12, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: izvajalci). Akcija oziroma ponudba velja za stranke, ki pri prodajalcih opravijo
nakup osebnega rabljenega vozila katerekoli znamke vozila v času trajanja akcije.
2.
Trajanje akcije
Akcija velja od 8.6.2020 do preklica akcije. Šteje se, da je stranka uspešno pristopila k akciji,
če je pri prodajalcih kupila osebni rabljeni avtomobil katerekoli znamke v času trajanja
akcije.
3.
Ugodnost
Ugodnost stranka pridobi v obliki bona v vrednosti 100 €, katerega lahko uporabi za storitev
izvajalcev. Bon se obračuna kot popust pri nakupu naslednjega novega ali rabljenega vozila,
dodatne opreme, pnevmatik, vinjete ali servisnega pregleda za kupljeno rabljeno vozilo.
Bonov med seboj ni mogoče seštevati, prav tako bon ni mogoče uveljavljati v kombinaciji z
drugimi morebitnimi ugodnostmi.
Vrednosti bona ni možno izplačati v obliki denarja. Popust se dodatno prišteje k splošnimi
akcijskimi ponudbami izvajalcev glede opravljanja servisnih storitev. Popust se dodatno ne
prišteje k posebnim popustom, ki so odobreni s strani izvajalcev. En bon se lahko unovči le
pri enem naročilu in izvedbi rednega servisnega pregleda, ki je stranki zaračunan in ga je
stranka tudi poravnala v času akcije, ne glede na to, ali to naročilo terja od izvajalcev več
opravil. Ugodnost iz akcije v skladu z 19. členom Zakona o dohodnimi (Uradni list RS, št.
117/2006 s spremembami) (v nadaljevanju: ZDoh-2) ne šteje za ugodnost fizične osebe, zato
odjemalec za prejeto ugodnost ne odvede dohodnine.
4.
Pogoji
Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so:
 neobstoj strankinih oz. plačnikovih neporavnanih zapadlih obveznosti do izvajalcev ali
družb iz njegove skupine, ne glede na podlago za nastanek obveznosti,
 stranka oz. plačnik ni udeležen v postopkih, ki bi lahko vplivali na sposobnost izvrševanja
pravic in obveznosti iz akcije (postopek izvršbe, osebnega stečaja, ipd.),
 neobstoj okoliščin, na podlagi katerih bi izvajalci lahko utemeljeno dvomili v strankino
oz. plačnikovo sposobnost izvrševanja pravic in obveznosti iz akcije (pretekli opomin
izvajalcev zaradi neporavnanih oz. neizpolnjenih obveznosti stranke oz. plačnika ipd.),
V primeru, da je k obveznostim stranke po sklenitvi pogodbe o nakupu storitev, na podlagi
podpisane izjave pristop k dolgu pristopil plačnik, šteje, da je stranka pridobila ugodnost v
korist in na ime pristopnika k dolgu oziroma plačnika, pri čemer mora za pridobitev ugodnosti
smiselno tudi plačnik izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena .

Koriščenje ugodnosti
Fiksni popust v vrednosti bona lahko stranka koristi v kolikor storitev izvajalcev naroči,
izvede in plača v roku šestih mesecev od nakupa rabljenega vozila. Vrednostni bon je
veljaven šest mesecev od prevzema.
Ugodnosti v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za denar.
V primeru strankinega neupravičenega odstopa od pogodbe ali če izvajalci zaradi strankinih
kršitev odstopijo od pogodbe o izvedbi popravila je stranka oz. plačnik dolžan izvajalcem
poleg plačila skladno s Splošnimi pogodbenimi pogoji o servisu vozila povrniti tudi popust v
višini razlike med ceno po rednem ceniku ter akcijsko ceno v sklopu akcije in sicer v roku 15
dni od izstavitve računa.
5.
Druge akcije
Akcija ni združljiva z drugimi akcijami izvajalca s področja servisiranja vozila, v kolikor v
ostalih veljavnih splošnih pogojih izvajalcev ni navedeno drugače.
Akcija je združljiva skladno z določili 3. člena predmetnih splošnih pogojev.
6.
Sprememba splošnih pogojev
Izvajalci si pridružujejo pravico do spremembe splošnih pogojev, če to dopušča zakon, ali to
zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.
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