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SPLOŠNI POGOJI NAJEMA 
 
 
Splošne informacije 
 
Vozniško dovoljenje mora biti staro najmanj 2 leti. Minimalna starost 21 let.. 

 
Plačilo 
 
Plačilo najema se plača ob prevzemu vozila za celoten predviden najem. Ob prevzemu vozila se plača kavcijo v višini MIN. 
500,00 EUR za najeme do manj kot 7 dni, za najeme nad 7 dni se plača kavcija v višini 60,00 EUR na dan za predviden čas 
najema. 

Cena najema 
 
Računa se najmanj 1 dan (24 ur). Dodatna ura (0-59 min.) je brez doplačila. Za več kot eno uro (60 min. in več) se zaračunava 
dodatni dan. 
 
Gorivo ni vključeno v ceni. Ob vračilu mora najemnik vrniti poln rezervoar goriva, sicer zaračunamo manjkajoče gorivo in 30,00 
EUR  za polnjenje. 
 
Izgubo dokumentov, ključa ali registrske tablice vozila zaračunamo po dejanskih stroških ter dodatno 50,00 EUR nadomestila. 
 
V primeru, da rezervacija ni odpovedana 24 ur pred začetkom najema , se zaračuna odpovedni riziko v višini 40,00 EUR. 

 
Dostava / prevzem 
 
Dostava oziroma prevzem vozil po predhodnem dogovoru na sedežu podjetja, Tbilisijska 53, 1000 Ljubljana.  

 
Zavarovanje 
 
Vsa vozila so zavarovana proti odgovornosti za škodo povzročeni tretji osebi. Zavarovalnica krije škodo, ki jo povzročijo 
kombinirana vozila do zavarovalne vsote 458.000,00 EUR  po škodnem dogodku za škodo zaradi telesnih poškodb ali smrti in 
do zavarovalne vsote 95.000,00 EUR po škodnem dogodku za škodo na stvareh. 
 
Zavarovanje v primeru škodnega dogodka 
 
Vsa vozila so polno kasko zavarovana z 1% odbitno franšizo za poškodbe, kraje delov vozila in kraje vozila. Najemnik finančno 
ne odgovarja za celotno škodo pod pogojem, da v primeru poškodbe, kraje delov vozila oziroma kraje vozila dogodek prijavi 
policiji in izpolni poročilo o prometni nezgodi oziroma napiše natančno izjavo o dogodku ter vrne vse izročene ključe in 
dokumente prejete ob najemu vozila.  Najemnik ob primeru škodnega dogodka plača nadomestilo v višini 1% odbitne franšize. 
Zavarovanje v nobenem primeru ne krije škode zaradi poškodovanja pnevmatik ali poškodbe vozila na mehanskih delih vozila. 
Te poškodbe in škoda gredo vedno v breme najemnika. Najemnik finančno odgovarja za celotno škodo v primeru poškodbe, 
kraje delov vozila oziroma kraje vozila, če dogodka ne prijavi policiji in ne izpolni poročila o prometni nezgodi oziroma napiše 
natančne izjave o dogodku oz. če se ugotovi, da je bil najemnik posredno ali neposredno udeležen v naklepnem dejanu 
poškodbe, kraje delov vozila ali kraje vozila. 
  
Zavarovanje oseb 
 
Zavarovanje oseb je na voljo po 5,00 EUR na dan najema po vozilu (kritje do 10.000,00 EUR po osebi za primer smrti in do 
20.000,00 EUR po osebi za primer invalidnosti).  

.  
V cenah davek na dodano vrednost NI vključen. 
Cene in pogoji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila 

 

 


