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Splošna pravila prodajne ponudbe »Vozi na plin- Dacia ECO-G « 
 

 
1. člen 

(prodajana ponudba ) 
 
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo krovni okvir sodelovanja v prodajni 
ponudbi z naslovom »Dacia LPG« (v nadaljevanju: prodajna ponudba), ki jo organizira RENAULT 
NISSAN SLOVENIJA, trženje in prodaja avtomobilov, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
matična številka: 1701371000, identifikacijska št. za DDV: SI 46176829, (v nadaljevanju prireditelj). 
Prireditelj pri izvajanju prodajne ponudbe sodeluje z družbo PETROL d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: 
Petrol), ki kot podizvajalec prireditelja, zanj kupcem novih vozil Dacia s plinskim LPG pogonom 
verzije ECO – G (v nadaljevanju: vozilo Dacia), ki kupijo vozilo Dacia v času veljavnosti prodajne 
ponudbe in izpolnijo ostale pogoje navedene v teh pravilih, na Petrol klub kartico zvestobe oz. Petrol 
klub plačilno kartico zvestobe zapiše upravičenje do pridobitve popusta pri nakupu Q Max LPG 
utekočinjenega naftnega plina na prodajnih mestih Petrola v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški 
v količini in času, kot je to natančneje opredeljeno v nadaljevanju  teh pravil.     
 
Prodajna ponudba se izvaja z namenom promocije prodaje vozil Dacia verzije ECO-G (utekočinjen 
naftni plin LPG) promocije Petrol klub plačilne kartice zvestobe in Petrol klub kartice zvestobe (v 
nadaljevanju za oboje tudi: Petrol klub kartica), Petrol kluba ter z namenom pospeševanja prodaje 
Q Max LPG utekočinjenega naftnega plina na prodajnih mestih Petrola, kot tudi z namenom krepitve 
prepoznavnosti in širjenje dobrega imena prireditelja in Petrola. 
 

2. člen 
(opredelitev ugodnosti)  

 
Sodelujočemu, ki bo izpolnili vse pogoje, opredeljene v teh pravilih (v nadaljevanju: sodelujoči), bo 
Petrol za prireditelja, kot njegov podizvajalec, na njegovo Petrol klub kartico, ki jo bo sodelujoči 
navedel ob registraciji,  zapisal upravičenje do pridobitve 15% popusta pri nakupu Q Max LPG 
utekočinjenega naftnega plina na prodajanih mestih Petrola v Republiki Sloveniji 
(https://www.petrol.si/prodajna-mesta#avtoplin-q-max-lpg) in v Republiki Hrvaški 
(https://www.petrol.hr/prodajna-mjesta#autoplin-q-max-lpg) v količini največ 2.000 L , ki ga lahko 
sodelujoči do dosega navedene količine uveljavlja najdlje v obdobju do treh let od datuma zapisa 
ugodnosti na Petrol klub kartico (v nadaljevanju: ugodnost).  
 
Pogoj za koriščenje navedenega popusta pri nakupu Q Max LPG utekočinjenega naftnega plina je, 
da sodelujoči ob nakupu predloži svojo Petrol klub kartico z zapisano ugodnostjo.  
 

3. člen 
(trajanje prodajne ponudbe) 

 
Prodajna ponudba, v kateri bodo kupci vozil Dacia, ki bodo izpolnili v 4. členu teh pravil navedene 
pogoje lahko pridobili ugodnost, bo trajala od 06.06.2022 do 05.06.2023 z možnostjo podaljšanja, 
o čemer bo prireditelj javnost obvestil z obvestilom na spletni strani  
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https://www.dacia.si/ponudba-duster-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-stepway-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-jogger-ecog.html 

 
 

4.  člen 
(kdo lahko sodeluje in pogoji za pridobitev ugodnosti) 

 
Kupec vozila Dacia, ki je polnoletna fizična oseba mora za zapis ugodnosti na Petrol klub kartico 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
 

- kupčev nakup novega vozila Dacia ECO-G pri pooblaščenem prodajalcu vozil Dacia v Republiki 
Sloveniji  v času veljavnosti prodajne ponudbe (v nadaljevanju: kupec ali kupec vozila Dacia); 

- kupčevo imetništvo veljavne Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice 
zvestobe (v primeru da kupec torej nima Petrol kartice zvestobe jo mora pridobiti bodisi preko 
spletnega obrazca bodisi preko pristopnega obrazca); 

- v času veljavnosti prodajne ponudbe uspešno izvedena registracija kupca vozila Dacia, ki jo 
lahko kupec vozila Dacia opravi na enega izmed dveh tu navedenih načinov: 

o a) na spletni strani https://akcije.petrol.si/vozinaplin, na način, da v navedeni spletni 
strani objavljeni spletni obrazec zapiše svoje pravilne in točne podatke, ki so: ime in 
priimek, e-mail ali telefonska številka, VIN številka šasije v času prodajne ponudbe 
kupljenega vozila Dacia, katerega kupec je sam ter številka veljavne kupčeve Petrol 
klub kartice, na katero se bo kupcu ob izpolnjevanju vseh pogojev priznalo upravičenje 
do pridobitve navedenega popusta. Za uspešno registracijo kupca vozila Dacia mora 
kupec na koncu vnosa vseh prej navedenih zahtevanih podatkov podati tudi soglasje 
k tem pravilom;  

o  b) z izpolnitvijo in oddajo pristopnega obrazca Petrolu, ki ga kupec vozila Dacia lahko 
ob nakupu vozila Dacia pridobi pri pooblaščenem prodajalcu vozil Dacia v Republiki 
Sloveniji. V pristopni obrazec mora kupec zapisati svoje pravilne in točne podatke, ki 
so: ime in priimek, e-mail ali telefonska številka, VIN številka šasije v času prodajne 
ponudbe kupljenega vozila Dacia, katerega kupec je sam ter številka veljavne kupčeve 
Petrol klub kartice, na katero se bo kupcu ob izpolnjevanju vseh pogojev priznalo 
upravičenje do pridobitve navedenega popusta. Pristopni obrazec mora kupec poslati 
na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, pogoj za uspešno 
registracijo je, da Petrol prejme pravilno izpolnjen pristopni obrazec najkasneje do 
izteka veljavnosti prodajne ponudbe. S pošiljanjem pristopnega obrazca kupec vozila 
Dacia potrjuje seznanjenost s temi pravili in z njimi soglaša;  

- ujemanje VIN številke šasije vozila Dacia, ki jo je kupec podal ob registraciji iz prejšnje alineje 
ter podatkom o VIN številkah šasij v času prodajne ponudbe prodanih vozil Dacia, ki jih 
Petrolu sporoči prireditelj. Kupec vozila Dacia se lahko s posamezno VIN številko šasije 
uspešno registrira in pridobi ugodnost le enkrat.  

 
Seznam pooblaščenih prodajalcev vozil Dacia v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani 
https://www.dacia.si/poiscite-pooblascenega-prodajalca.html. 

 

https://www.dacia.si/ponudba-duster-eco-g.html
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-eco-g.html
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-stepway-eco-g.html
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5. člen 
         (rok za zapis ugodnosti) 

 
Petrol bo sodelujočemu na njegovo Petrol klub kartico, katero številko mu bo sodelujoči sporočil ob 
registraciji, v roku največ 10 dni od uspešno izvedene registracije zapisal ugodnost, opredeljeno v 2. 
členu teh pravil.  

6. člen 

  (bistveno spremenjene okoliščine) 

 

Kupci vozila Dacia oz. sodelujoči v prodajni ponudbi v primeru nastopa bistveno spremenjenih 
okoliščin, zaradi katerih izvedba prodajne ponudbe in podelitev ugodnosti ni mogoča, ne morejo 
zahtevati podelitve prvotno določene ugodnosti ali odškodnine.    
   
V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične ali, komercialne narave, ki niso zajete s 
prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil in o tem obvestil javnost z 
obvestilom na spletni strani  
https://www.dacia.si/ponudba-duster-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-stepway-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-jogger-ecog.html 
 

in po objavi izvedel oz. dokončal prodajno ponudbo  na osnovi novih spremenjenih pravil.   
7. člen 

(prenos in sprememba ugodnosti) 
 
Ugodnosti iz te prodajne ponudbe ni mogoče:   
 

- prenesti na tretjo osebo ali drugega sodelujočega,  
- pri prireditelju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo ugodnost.    

 
V skladu z določbami 108. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se ugodnosti iz te prodajne ponudbe, 
ki jih lahko prejemajo sodelujoči, ne vštevajo v davčno osnovo od drugih dohodkov. 
 

8. člen 
(kršitev pravil) 

   
V kolikor se ugotovi, da kupec vozila Dacia ob registraciji ni navedel vseh zahtevanih podatkov ali 
da so sporočeni podatki napačni ali da kupec ne izpolnjuje vseh pogojev iz teh pravil za zapis 
upravičenja do pridobitve popusta oz. da pravila krši, se mu ugodnost ne prizna in zapiše na Petrol 
klub kartico oz. se mu ob ugotovitvi kršitev lahko izbriše.  
 
V kolikor se izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje ali dodelitev ugodnosti 
s kršitvijo teh pravil ali veljavnih predpisov, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v prodajni 
ponudbi in/ali odvzame že dodeljeno ugodnost. To velja tudi za primer, če se ob registraciji sporoči 
lažne, neresnične podatke.  
 

https://www.dacia.si/ponudba-duster-eco-g.html
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-eco-g.html
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-stepway-eco-g.html
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V kolikor je posamezna ugodnost že bila podeljena in/ali unovčena, pa se izkaže, da je sodelujoči 
prišel do sodelovanja v prodajni ponudbi oz. do pridobitve ugodnosti s kršitvami iz prvega odstavka 
tega člena, lahko prireditelj od takega sodelujočega zahteva takojšno povrnitev nastale škode. 
 

9. člen 
(omejitev prirediteljeve odgovornosti) 

   
Prireditelj ne odgovarja za izvedbo prodajne ponudbe ter podelitev ugodnosti iz te prodajne 
ponudbe ter s tem povezano škodo: 
   

- če izvajanje prodajen ponudbe prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih 
pooblastil, 

- če izvedbo prodajne ponudbe prepreči, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te 
prodajne ponudbe in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te akcije, 

- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te prodajne ponudbe. 

   
Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka tega člena pravil obvestil javnost z 
objavo na spletni strani:  
https://www.dacia.si/ponudba-duster-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-stepway-eco-g.html 
https://www.dacia.si/ponudba-jogger-ecog.html 
 

 
 

10. člen 
(osebni podatki) 

 
Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja 
varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s 
sodelovanjem v prodajni ponudbi. 
 
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc prireditelja, namene izvedbe prodajne 
ponudbe ter zapis ugodnosti na Petrol klub kartico. 
Osebne podatke lahko  prireditelj in podizvajalec prodajne ponudbe, Petrol, uporabljata izključno 
za namene, za katere so bili pridobljeni. 
  
Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov, v povezavi s pridobljenimi ugodnostmi na 
Petrol klub kartico, so določene v Politiki zasebnosti na spletni strani: 
https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka 
uveljavlja pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 
Ljubljana, s pripisom: “za DPO”. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki 
udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. 
  

11. člen 

https://www.dacia.si/ponudba-duster-eco-g.html
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-eco-g.html
https://www.dacia.si/ponudba-sandero-stepway-eco-g.html
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(pomoč in reklamacije) 
 
V kolikor imate dodatno vprašanje, bi potrebovali pomoč ali v primeru reklamacije lahko prireditelju 
to sporočite na kontaktne podatke vprasajte.nas@dacia.si, podpora.strankam@petrol.si .  
 

12. člen 
(reševanje sporov) 

 
Morebitne spore v zvezi z prodajno ponudbo in s temi pravili, bosta prireditelj in sodelujoči reševala 
sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem Republike 
Slovenije.  
  
 
 
 
 

 

mailto:vprasajte.nas@dacia.si

