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SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – EASY GO 

Trajanje akcije:* 

Akcija traja od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 

Namen akcije: 

V promocijski akciji Renault Nissan Slovenija oglašuje Dacia DUSTER Essential 1.0 TCe 100 

ECO-G že od 13.290€ z DDV s podaljšanim jamstvom po polovični ceni za 5 let ali do 100.000 

km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, pogodbo o 

vzdrževanju za 3 leta ali do 60.000 km, karkoli se zgodi prej. 

 

Veljavnost akcije: 

Akcija velja za modele Dacia. 

 

Prednosti za kupca: 

• 5 let jamstva za po polovični ceni ob nakupu z Dacia Financiranjem** 

• Brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto*** (ob nakupu z Dacia 

Financiranjem) 

• Pogodba o vzdrževanju za 3 leta ali 60.000 km **** (ob nakupu z Dacia Financiranjem) 

• Zimske pnevmatike 

Pogoji ponudbe: 

* Dacia si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi s to akcijo. 

**Pet let jamstva po polovični ceni obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo 

za 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, prejme pa ga vsak kupec vozila Dacia. 

***V akcijo je vključeno enoletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 1 leto brezplačnega 

osnovnega kasko zavarovanja. 

****Vzdrževalna pogodba My Revision 3 leta ali 60.000 km (karkoli se zgodi prej) vključuje 

vzdrževanje po določenih servisnih intervalih. 

 

Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 €, 

minimalnim trajanjem 24 mesecev in obvezno obnovo zavarovanja vozila v drugem letu preko 

Dacia Financiranja. V financiranje je vključeno brezplačno osnovno kasko zavarovanje, 

podaljšano jamstvo (5 let / 100.000 km) po polovični ceni in vzdrževanje (3 leta / 60.000 km) 

ter obvezna obnova zavarovanja vozila v drugem letu preko Dacia Financiranja. V financiranje 

je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. 

Pridržujemo si pravico do napak. 
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SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – Promo obrestna mera 2,99% 

Akcija Dacia Promo obrestna mera 2,99%* omogoča preko financiranja: 

• 5 let jamstva za po polovični ceni ob nakupu z Dacia Financiranjem** 

• ugodno fiksno obrestno mero 2,99%  

• zimske pnevmatike 

 

*Akcija velja samo za vozila ECO-G. 

**Pet let jamstva po polovični ceni obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo 

za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, prejme pa ga vsak kupec vozila Dacia. 

 

Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo od 3.900 € do 

8.000 € (do 14.000 € pri Dacia Duster) in minimalnim trajanjem od 12 do 60 mesecev. V 

financiranje je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno 

invalidnost.  

 

 

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – Promo obrestna mera 3,99% 

Akcija Dacia Promo obrestna mera 3,99% omogoča preko financiranja: 

• 1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja 

• ugodno fiksno obrestno mero 3,99% 

• zimske pnevmatike 

 

Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo od 3.900 € do 

9.000 € (do 15.000 € pri Dacia Duster) in minimalnim trajanjem od 12 do 60 mesecev (do 72 

mesecev pri Dacia Duster). V financiranje je vključeno brezplačno osnovno kasko zavarovanje 

za prvo leto ter obvezna obnova zavarovanja vozila v drugem letu preko Dacia Financiranja. 

V financiranje je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno 

invalidnost.  

 

Pridržujemo si pravico do napak. 

 


