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Pravilnik o načinu zagotavljanja dostopa do učnega gradiva RENAULT NISSAN SLOVENIJA, 
d.o.o.  

 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja način zagotavljanja dostopa do učnega gradiva RENAULT NISSAN 
SLOVENIJA, d.o.o. za pooblaščene in neodvisne serviserje (v nadaljevanju: Pravilnik).  
 
 

2. člen 
 

Vsem zainteresiranim serviserjem, tako pooblaščenim kot neodvisnim, je omogočen dostop do 
vsega učnega gradiva, ki ga serviserji potrebujejo za kvalitetno opravljanje svojega dela in ki je 
bilo na voljo ali razdeljeno na tehničnih izobraževanjih RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. v 
zadnjih 3 letih.  
 
Vsebina učnega gradiva je enaka za vse serviserje.  
 
Seznam vsega učnega gradiva, ki je trenutno na voljo, je dostopen na spletni strani 
www.renault.si.   
 
 

3. člen 
 

Dostop do učnega gradiva je plačljiv. Trenutno veljaven cenik je dostopen na spletni strani 
www.renault.si.  
 
Cena tehničnega gradiva je enaka za vse serviserje.  
 
V primeru, da se bo gradivo razdeljevalo na tehničnem izobraževanju, bo RENAULT NISSAN 
SLOVENIJA d.o.o. ceno gradiva obračunal skupaj s ceno izobraževanja.  
 
 

4. člen 
 
Gradivo je vsem serviserjem na voljo neodvisno od njihove udeležbe na posameznem 
tehničnem izobraževanju.  
 
V primeru, da se posamezni serviser ne udeleži tehničnega izobraževanja, za katerega je na 
voljo učno gradivo, lahko to pridobi z naročilom gradiva preko elektronske pošte 
pisite.nam@renault.si.*Serviserju bo najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu naročila 
izstavljen predračun. Po prejemu plačila bo učno gradivo serviserju posredovano najkasneje v 
3 tednih.  
 
 

5. člen 
 

Učno gradivo sme serviser uporabljati le zase.  
 
Vsak izvod učnega gradiva je opremljen z vodnim žigom, iz katerega je razvidno, kateremu 
serviserju je bilo posamezno gradivo izdano.  
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Vsakršno kopiranje, razmnoževanje, prepisovanje ali razširjanje učnega gradiva je prepovedano. 
V primeru kršitev bo RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. uveljavljal odškodninsko in/ali 
kazensko odgovornost kršitelja.  
 
V primeru ugotovljenih kršitev iz tretjega odstavka tega člena lahko RENAULT NISSAN 
SLOVENIJA d.o.o. kršitelju onemogoči nadaljnji dostop do učnega gradiva.  
 
 

6. člen 
 

Ta Pravilnik začne veljati z dnem njegovega sprejetja, uporabljati pa se začne z dnem objave 
na spletni strani www.renault.si.  
 
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega Pravilnika bodo začele veljati z dnem njihovega 
sprejetja, uporabljati pa se bodo začele z dnem objave na spletni strani www.renault.si.  
 
Z dnem objave tega Pravilnika oziroma morebitnih kasnejših sprememb se šteje, da so vsi 
serviserji seznanjeni z njegovo vsebino.  
 
 
 
Ljubljana, 21.07.2022      RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o.  
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