
 

 

Confidential C 

 

 

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – DACIA  

Trajanje akcije*  

Akcija traja od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020  

Namen akcije:  

V promocijski akciji Renault Nissan Slovenija oglašuje Dacia DUSTER že za 89€*** z DDV na mesec s 
podaljšanim jamstvom za 5 let ali do 100.000 km, karkoli se zgodi prej** za vozila iz zaloge. 

 

Veljavnost akcije:  

Akcija velja za modele Dacia, ki imajo tovarniško vgrajen sistem na plin (LPG). 

 

Prednosti za kupca:  

- Pet let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 
100.000 km, karkoli se zgodi prej, prejme pa ga vsak kupec vozila Dacia iz zaloge.  

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.  

*** EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-
spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita 
nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti. 

Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.550 € z DDV, 
s pologom v višini 3.550€ in financirano vrednostjo 10.000€ za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita 
prek Eko sklada 88,91€. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3000 % letno. Vse informacije so zgolj 
informativne narave in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih 
EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani 
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-
vozila-na-plin-kredit . Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO 
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je 
na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. 
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