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Splošni pogodbeni pogoji akcije Enoletna brezplačna naročnina na
paket BREZSKRBNI 15.000 za nove imetnike BMW i 2017
1.

SPLOŠNA DOLOČILA

kupil novo električno vozilo pri BMW SLO oziroma pri
njihovih uradnih zastopnikih,

Izvajalec akcije (Enoletna brezplačna naročnina na paket
BREZSKRBNI 15.000 za nove imetnike BMW i 2017, v
nadaljevanju: akcija) sta PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: PETROL) in
prodajalec vozil: BMW Group Slovenija, BMW Vertriebs
GmbH – distribucija motornih vozil – Podružnica Ljubljana
(v nadaljevanju: BMW SLO).
Akcija oziroma ponudba velja za imetnike Petrol klub plačilne
kartice elektromobilnosti (v nadaljevanju: imetniki), ki bodo v
trenutku pristopa k akciji imetniki Petrol klub plačilne kartice
elektromobilnosti in bodo v času trajanja akcije kupili novo
električno vozilo kot fizična oseba pri BMW SLO oziroma
pri njihovih uradnih zastopnikih in bodo to dokazali s kopijo
potrdila o nakupu novega električnega vozila znamke BMW.
Kot potrdilo o nakupu vozila v skladu s prejšnjim odstavkom
se šteje originalni račun nakupa vozila oziroma s strani
BMW podpisano in ožigosano potrdilo, ki izkazuje nakup
novega vozila znamke BMW (v nadaljevanju »potrdilo«). Na
potrdilu mora biti razviden datum nakupa vozila ter da je
imetnik kupil novo vozilo kot fizična oseba.
2.

TRAJANJE AKCIJE
Akcija velja od 11. 4. 2017 do preklica.

5.

4.

--

BMW SLO je PETROLU potrdil imetnikov nakup
električnega vozila,

--

Petrol je prejel imetnikovo izpolnjeno naročniško
pogodbo za paket BREZSKRBNI 15.000 za nove
imetnike BMW i 2017,

--

imetnik je pristopil k akciji in posredoval PETROLU vse
s temi Splošnimi pogoji akcije zahtevane dokumente v
roku enega meseca od datuma nakupa vozila,

--

neobstoj imetnikovih oziroma plačnikovih neporavnanih
zapadlih obveznosti do PETROLA ali družb iz njegove
skupine, ne glede na podlago za nastanek obveznosti.

KORIŠČENJE POPUSTA
Ugodnosti v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za
denar.

6.

OBVEZNOSTI IMETNIKA
Imetnik, ki je uspešno pristopil k akciji, mora po maksimalno
120 minutah polnjenja električnega vozila na hitri polnilni
postaji brez nepotrebnega odlašanja zapustiti prostor, ki
pripada hitri polnilni postaji.
Glede obveznosti, ki jih mora imetnik v zvezi z uporabo
polnilnice izpolnjevati, se uporabljajo Splošni pogoji in
pravila o uporabi polnilne infrastrukture in storitve polnjenja.
Imetnik lahko pridobljeno ugodnost koristi izključno za svoje
električno vozilo (EV), katerega registrsko številko je navedel
v: “Naročniška pogodba za paket BREZSKRBNI 15.000 za
nove imetnike BMW i 2017”.

POPUST
Imetnik pridobi ugodnost v obliki 100 % popusta na
naročniški paket BREZSKRBNI 15.000 glede na redni cenik
paketa BREZSKRBNI 15.000, ki je objavljen na spletni
strani www.petrol.si, za obdobje enega leta (12 mesecev)
od sklenitve naročniškega razmerja in glede na 2. člen
splošnih pogodbenih pogojev akcije. Za imetnika veljajo
vsi pogoji uporabe in ugodnosti paketa BREZSKRBNI
15.000 (razen 40 € dobroimetja na kartico). Po preteku
12-mesečnega obdobja se naročniški paket BREZSKRBNI
15.000 samodejno podaljša, 100 % popust na naročnino
pa ukine. Naročniška pogodba preneha s pisno prekinitvijo
s strani naročnika oz. do ukinitve paketa. Popust iz akcije
v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 117/2006 s spremembami) (v nadaljevanju: ZDoh-2)
ne šteje za dohodek fizične osebe, zato imetnik za prejeti
popust ne odvede dohodnine.

imetnik je posredoval Petrolu potrdilo o nakupu
električnega vozila,

Imetnik lahko popust pridobi v lastno korist.

Šteje se, da je imetnik uspešno pristopil k akciji, če je
PETROL prejel potrdilo o nakupu vozila, prav tako pa je
nakup vozila potrdil PETROLU tudi BMW SLO, pri katerem
je imetnik kot fizična oseba kupil električno vozilo BMW
SLO ter da je PETROL prejel popolno in pravilno izpolnjeno
naročniško pogodbo za paket BREZSKRBNI 15.000 za
nove imetnike BMW i 2017. Imetnik lahko uspešno pristopi
k akciji do vključno enega meseca po preklicu trajanja akcije.
3.

--

7.

OBJAVA
Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so sestavni del naročniške
pogodbe za paket BREZSKRBNI 15.000 za nove imetnike
BMW i 2017 in veljajo od dneva sprejema, to je 11. 4. 2017.
Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi pogoji ter Splošnimi
pogoji in pravili o uporabi polnilne infrastrukture in storitve
polnjenja, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo
upoštevali.
Petrol si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev,
če to dopušča zakon.
V Ljubljani, dne 11. 4. 2017

POGOJI
Pogoji za pridobitev popusta so:
--

pristopnik k akciji je imetnik Petrol klub plačilne kartice
elektromobilnosti,

--

imetnik je v času trajanja akcije kot fizična oseba
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