Ponovna prodaja električnega vozila z najeto baterijo
Ta priloga 5 Splošnih pogojev poslovnega najema baterije določa obveznosti najemnika, ki želi prodati
vozilo z najeto baterijo. Pred prodajo mora najemnik:
1) zagotoviti, da kupec prebiva v državi, v katero je mogoč prenos pogodbe o poslovnem najemu baterije,
sklenjene z RCI Lizing d.o.o., za zadeven model vozila, pri čemer mora upoštevati spodnji seznam držav
in modelov vozil; in
2) dostaviti na naslednji naslov: financiranje@si.rcibanque.com, najkasneje 3 dni po prodaji vozila,
obrazec "Prenos pravice uporabe baterije", ki mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani novega
kupca in najemnika, tako da, je omogočena sklenitev pogodbe o poslovnem najemu baterije z novim
kupcem.
Kupec bo imel enake obveznosti ko/ če želi sam ponovno prodati vozilo.
V nadaljevanju je seznam držav, ki se lahko razlikuje glede na model vozila, v katerih družbe članice
skupine RCI Bank and Services lahko prevzamejo sklenitev pogodbe o poslovnem najemu baterije za
prodana električna vozila:
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Pogodba ni prenosljiva - Obvezen nakup baterije
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Pomembno obvestilo: Seznam se lahko od časa do časa spremeni. Zaradi tega je potrebno pred
vsako prodajo preveriti seznam. Vsaka sprememba seznama bo objavljena vsaj 15 dni predno bo
novi seznam stopil v veljavo na naslednji povezavi: https://www.renault.si/financiranje/rcifinanciranje-za-podjetja.html
Ob tem lahko najemnik proda električno vozilo Renault ali Nissan v državo v katero ni mogoč prenos
baterije, vendar mora za to najprej kupiti baterijo, tako da se vozilo lahko proda v celoti (šasija + baterija
skupaj
kot
celota).
Za
več
informacij
o
pogojih
prodaje
najemnik
kontaktira
financiranje@si.rcibanque.com
V primeru ponovne prodaje vozila znotraj države ali v katero izmed držav, v katere je pogodba o poslovnem
najemu baterije prenosljiva, mora najemnik dostaviti RCI Lizing d.o.o. pred kakršno koli ponovno prodajo in
v skladu s pogoji navedenimi zgoraj, obrazec "Prenos pravice uporabe baterije".
V primeru ponovne prodaje električnega vozila:
- izven držav v katere je pogodba prenosljiva s pogodbo s poslovnem najemu baterije, ki se izvaja,
ali
- v državo, v katero je pogodba prenosljiva vendar brez obrazca "Prenos pravice uporabe baterije",
je najemnik v celoti odgovoren in dolguje RCI Lizing d.o.o. zavarovano vrednost baterije na dan
prodaje vozila.
Za vsa vprašanja se najemnik lahko obrne na službo za stike s strankami RCI Lizing d.o.o. na
financiranje@si.rcibanque.com.
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