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Namen akcije 

Renault Nissan Slovenija, d.o.o. organizira akcijo »Spomladanska kampanja 2020«, z namenom 

predstaviti aktualne servisne ponudbe v pooblaščenih servisnih delavnicah Dacia. 

To je čas, ko Dacia v svojih pooblaščenih servisnih delavnicah posameznikom ponudi ugodne servisne 
storitve in popust na dodatno opremo.  

Veljavnost akcije 

V času trajanja akcije (od 15. 03. 2020 do 31. 05. 2020) lahko posameznik (fizična oseba, ki je lastnik 

osebnega vozila) v izbrano pooblaščeno servisno delavnico Dacia pripelje svoje vozilo in izkoristi ugodne 

servisne storitve po paketnih cenah, brezplačno zavarovanje pnevmatik in 30% popust na dodatno 

opremo Transport in Dacia pomoč. 

Paketne cene so namenjene le lastnikom vozil Dacia.  

Ponudbe paketnih cen so pripravljene z vnaprej določenimi kataloškimi številkami, originalnimi Dacia 

nadomestnim deli in dodatki. V primeru, da določenega kosa ni na zalogi, si Dacia pridržuje pravico 

kupcu ponuditi alternativno rešitev po drugačni ceni. O tem kupca predhodno obvesti. 

Trajanje akcije*  

Akcija traja od 15. 03. 2020 do 31. 05. 2020. V tem času kupec lahko obišče eno izmed servisnih delavnic 

Dacia. 

Prednosti za kupce 

- Ugodne cene nakupa pnevmatike z vključeno menjavo in centriranjem 

- Brezplačno zavarovanje novih pnevmatik, kupljenih in zamenjanih na Dacia pooblaščenem 

servisu 

- 30% popust na dodatno opremo Transport in brezplačna Dacia pomoč 

Pogoji ponudbe 

Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Dacia od 15. 03. 2020 do 31. 05. 2020 in ni združljiva z 

ostalimi akcijami. Cena 48€ z DDV velja za nakup in premontažo s centriranjem ene pnevmatike za 

model »SAVA 185/65R15 88T PERFECTA«.  

Ugodnost brezplačnega dvo-letnega zavarovanja za pnevmatike lahko izkoristite ob nakupu in menjavi 

štirih pnevmatik v Dacia pooblaščenih servisih. Zavarovanje je možno le za fizične osebe in velja za 

neomejeno število kilometrov. V kolikor se pnevmatika poškoduje, se znesek vrne samo za 

poškodovano pnevmatiko in ne za celoten set. 

Ugodnost 30% popusta na dodatno opremo velja samo za dodatno opremo kategorije Transport, 

kupljeno v Dacia pooblaščenih servisih. Popust velja na dele in ne na delo. 

 

 

*Dacia si pridržuje pravico, da to akcijo podaljša oz. jo predčasno zaključi.  
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Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskih pnevmatik 

Predmet zavarovanja 

- Predmet zavarovanja so avtomobilske pnevmatike osebnih in lahkih tovornih vozil do 3,5t v lasti 

fizičnih oseb.  

- Zavarovanje se lahko sklene le za nove avtomobilske pnevmatike, kupljene v mreži Renault 

Nissan Slovenija d.o.o. (RNS). 

- Zavarovane so le pnevmatike, dokler so nameščene na vozilo. 

- Zavarovanje velja le ob nakupu kompleta 4 pnevmatik in montaži le teh v mreži RNS. 

Zavarovane nevarnosti 

Zavarovanje krije škodo na avtomobilskih pnevmatikah, če je prišlo do: 

- poškodbe pnevmatike, ki so posledica povoženih žebljev ali drugih ostrih predmetov in 

robnikov, 

- poškodbe pnevmatike, ki so posledica zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. 

Nezavarovane nevarnosti 

Zavarovanje ne krije škode na avtomobilskih pnevmatikah: 

- če je globina profila manjša, kot je zakonsko določeno; 

- zaradi obrabe, ki je posledica napačne nastavitve podvozja; 

- nastale v času uporabe vozila na športnih prireditvah, pri katerih je pomembno, da se doseže 

največja hitrost, ali pri vadbenih vožnjah, ocenjevalnih ali podobnih poskusnih vožnjah; 

- če je posledica prometne nesreče; 

- zaradi napake v materialu; 

Zavarovalna vsota pri zavarovanju avtomobilskih pnevmatik je prodajna cena pnevmatik ob nakupu 

oziroma sklenitvi zavarovanja, pomeni pa zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice. 

Prenehanje zavarovalnega kritja 

Zavarovalno kritje se konča po preteku dveh let od začetka kritja. V primeru zamenjave poškodovane 

zavarovane pnevmatike, zavarovanje za to pnevmatiko preneha. Če se med trajanjem zavarovanja 

spremeni lastnik vozila z zavarovanimi pnevmatikami, obveznost zavarovalnice preneha, ko novi lastnik 

prevzame vozilo. 

 


