
 

 

Confidential C 

   
SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – DACIA PONUDBA EasyGo in 3,99%  

  
Trajanje akcije*   
Akcija traja od 01. 05. 2020 do 31. 08. 2020  

  
Namen akcije:    
V promocijski akciji Renault Nissan Slovenija oglašuje Dacia DUSTER že od 13.290€ z DDV s podaljšanim 
jamstvom 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, in možnostjo odloga pričetka 
odplačevanja do 120 dni.  

  
Veljavnost akcije:  

Akcija velja za modele Dacia.  

  
Prednosti za kupca:  

- 5 let brezplačnega podaljšanega jamstva ali do 100.000 km **  

- 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)  

- Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni ***** (ob nakupu z Dacia Financiranjem)   

  
Pogoji ponudbe:  

Do dodatnih storitev je kupec upravičen v primeru, da se odloči za nakup vozila Dacia preko Dacia 

Financiranja.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

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

** 5 let jamstva ali 100.000 km (karkoli se zgodi prej) vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto.     

5 let podaljšanega varstva velja za nova vozila na zalogi. Pri naročilu novih vozil se 5 let podaljšanega jamstva zaračuna po 

polovični ceni.  

*** 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 (v sklopu ponudbe EasyGo je vzdrževalna pogodba My Revision brezplačno vključena, pri ponudbi 3,99% je potrebno 

vzdrževalno pogodbo My Revision doplačati).  

***** Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete 

stranke.  
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