Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v primeru bonus financiranje in
zavarovanje za modele Volkswagen ID.3 z opcijskim paketom vzdrževanja
»e2go« (v nadaljevanju ID3BON_e2go_2020)
1. Komu je namenjeno financiranje ID3BON_e2go_2020 ?
Financiranje ID3BON_e2go_2020 je primerno tako za fizične osebe kot tudi za podjetja in
samostojne podjetnike z manjšimi voznimi parki (do 5 vozil).
2. Kaj pomeni bonus financiranja?
Bonus financiranja pomeni znižanje maloprodajne cene vozila z vključenim DDV in je odvisen od
izbranega modela vozila ID.3.
•

6.000 EUR* bonus financiranja na MPC ID.3 1st Max

•

5.000 EUR* bonus financiranja na MPC ID.3 1st, ID.3 1st Plus

•

3.000 EUR* bonus financiranja na MPC ID.3 Family, ID.3 Business, ID.3 Tech, ID.3 Style;
ID.3 Max, ID.3 Tour

•

2.500 EUR* bonus financiranja na MPC ID.3 Life

Pogoj za pridobitev bonusa je sklenjena pogodba o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche
Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanje vozila s sklenitvijo Volkswagen
zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri
Zavarovalnici Sava d.d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2020.
3. Koliko moram plačati ob podpisu pogodbe o financiranju?
Ob podpisu pogodbe kupec plača polog, katerega višino izbere sam in se giblje znotraj vrednosti,
ki znašajo od 20% do 40% prodajne cene vozila. Obveznost kupca ob podpisu pogodbe so tudi
enkratni stroški odobritve ter plačilo prvega mesečnega obroka. Polog, stroški odobritve in prvi
mesečni obrok tvorijo t.i. »prvo plačilo«. Preostale obroke se plačuje enkrat na mesec, in sicer
toliko mesecev, kolikor je določeno v pogodbi. Kupcu nato preostane le še odplačilo ostanka
vrednosti.
4. Kolikšen je strošek odobritve pri financiranju ID3BON_e2go_2020?
Enkratni strošek odobritve financiranja znaša v primeru akcije 100 EUR.

5. Kakšne dobe financiranja ID3BON_e2go_2020 so na voljo?
Izbirate lahko med 36, 48 ali 60 meseci.
6. Od česa je odvisna višina ostanka vrednosti, ki ga je treba plačati ob koncu
financiranja?
Ostanek vrednosti predstavlja neodplačan del financiranja ob izteku pogodbe o financiranju in je
hkrati ocena vrednosti vozila ob izteku pogodbe o financiranju. Ostanek vrednosti se vedno določi
ob sklenitvi pogodbe o financiranju na podlagi izbrane dobe trajanja pogodbe in predvidenega
števila prevoženih kilometrov na leto. Daljša kot je doba trajanja financiranja, ter večje kot je
število predvidenih prevoženih kilometrov na leto, nižji bo predviden ostanek vrednosti saj je
starejše vozilo z več prevoženimi kilometri vredno manj, kot, če bi bilo mlajše in bi imelo
prevoženih manj kilometrov.
7. Kako plačam ostanek vrednosti?
Gre za preprosto enkratno nakazilo na transakcijski račun lizinške hiše. Če v tistem trenutku
morda nimate na razpolago dovolj sredstev, lahko za neodplačani del sklenete novo financiranje
po pogojih, ki bodo veljali tedaj.
8. Ali se je mogoče izogniti plačilu ostanka vrednosti ob koncu odplačevanja?
Za ostanek vrednosti ob izteku pogodbe o financiranju vedno lahko sklenete novo pogodbo o
financiranju po tedaj veljavnih pogojih.
Samo v okviru akcije VWID.3BON_e2go_2020 stranka ob zaključku pogodbe pridobi dodatno
možnost v zvezi s preostankom vrednosti:
•

Prodaja vozila leasingodajalcu za znesek, ki je enakovreden preostanku vrednosti po
pogodbi, to pomeni, da leasingojemalec ter leasingodajalec medsebojne obveznosti
pobotata. V kolikor ima vozilo ob zaključku pogodbe o financiranju več prevoženih
kilometrov kot je bilo pogodbeno dogovorjeno mora stranka leasingodajalcu pred prodajo
vozila poravnati nadomestilo za preveč prevožene kilometre.

9. Kakšne so omejitve letno prevoženih kilometrov pri financiranju
VWID.3BON_e2go_2020?
V okviru financiranja VWID.3BON_e2go_2020 je minimalno predvideno število prevoženih KM na
leto 10.000 (nič ne bo narobe, če jih toliko ne boste prevozili), maksimalno število KM na leto je

50.000. V primeru izbire katerega izmed »e2go« paketov vzdrževanja so stroški vzdrževanja v
ponudbi zajeti do prevoženih 160.000 KM.
10. Kaj se zgodi v primeru prekoračitev dogovorjenih letno prevoženih kilometrov?
V kolikor ima vozilo ob zaključku pogodbe o financiranju več prevoženih kilometrov kot je bilo
pogodbeno dogovorjeno mora stranka leasingodajalcu pred povratno prodajo vozila poravnati
nadomestilo za preveč prevožene kilometre. V kolikor pa se leasingojemalec odloči preostanek
vrednosti poplačati ali financirati naprej in v končnem koraku postati lastnik vozila pa se obračun
preveč prevoženih kilometrov ne izvede.
11. Ali se bo višina obrokov v času odplačevanja spreminjala?
Višina obroka se spremeni, če se spremeni 3-mesečni EURIBOR v primerjavi s 3-mesečno
vrednostjo EURIBOR, veljavno ob sklenitvi pogodbe oziroma ob zadnji spremembi obroka
(podatek o 3-mesečnem EURIBORJU se pridobi iz spletne strani http://www.euriborrates.eu/euribor-rate-3-months.asp) Osnovo za obračun predstavlja veljavni EURIBOR, na zadnji
delovni dan v zadnjem mesecu posameznega četrtletja. Višina mesečnega obroka se spremeni v
mesecu ko je bil obračun izveden. Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na
koncu obdobja.
12. Kako pa je z zavarovanjem vozila, ki ga stranka kupi s financiranjem
VWID.3BON_e2go_2020?
Pogoj za sklenitev financiranja v okviru akcije VWID.3BON_e2go_2020 je sklenjeno obvezno in
kasko zavarovanje po pogojih Volkswagen zavarovanje, ki vključuje permanentno Porsche kasko
zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, Podružnica v Sloveniji, ki je v veljavi več kot 1 leto
brez roka trajanja s samodejnim letnim podaljševanjem, permanentno zavarovanje avtomobilske
dgovornosti Zavarovalnice Sava d.d. in 33,33% popusta na kasko premijo ter akcijsko obvezno
zavarovanje za vsa kritja,
Konkurenčna premija je fiksna ob upoštevanju indeksacije rasti cen (inflacija), škodno dogajanje
nima vpliva na premijo.
13. Kaj mi omogoča paket vzdrževanja »e2go«?
Opcijsko lahko izberete tudi enega izmed paketov vzdrževanja "e2go":
•

Paket »e2go« S: financiranje + zavarovanje + servis (jaz bi tukaj opisal kaj storitev Servis
zajema)

•

Paket »e2go« M: financiranje + zavarovanje + Top Service (jaz bi tukaj opisal kaj stortiev
Top Service zajema)

•

Paket »e2go« L: financiranje + zavarovanje + Top Service + komplet zimskih pnevmatik
(vključno s montažo in hrambo)

Servis vsebuje redno servisiranje vozila v skladu z navodili proizvajalca.
TopService vsebuje redne servise vozila, predvidene s strani proizvajalca vozila, vključno z
menjavo zavornih tekočin, menjavo žarnic, menjavo metlic brisalcev, menjavo manšet zglobov
polosovine in menjavo zavornih oblog in kolutov.
Storitev gum vključuje 1 komplet zimskih pnevmatik s hrambo in premontažo za obdobje
financiranja.
Matrico cen storitev paketov »e2go« si lahko ogledate na strani
porscheleasing.si/leasing/leasing-ponudbe/107-id3-1st.
14. Kdo dobi subvencijo?
Prosilec za subvencijo je lahko fizična ali pravna oseba, ki bo s sklenitvijo pogodbe o financiranju
postala prvi uporabnik vozila. Pomembno je vedeti, da mora prosilec subvencije ostati uporabnik
vozila vsaj dve leti. Natančnejše pogoje za pridobitev subvencije si preberite na spletni strani eko
sklada (ekosklad.si). Leasingodajalec (družba Porsche Leasing) ne bo zaprosila za subvencijo
niti tega v konkretni akciji ne bo storil prodajalec vozila.
15. Kaj zagotavljate kupcu ob nakupu vozila s financiranjem VWID.3BON_e2go_2020?
Stranka je na podlagi amortizacijskega načrta vedno seznanjena s preostankom dolga in
možnostjo predčasnega odplačila. Na spletnem portalu Moj Porsche Leasing
https://mojporscheleasing.si/login stranki v vsakem trenutku omogočamo vpogled v stanje
finančnega leasinga. Po plačilu vseh obveznosti in po ureditvi prenosa lastništva v registru
motornih vozil stranka pridobi lastništvo vozila.
Poleg tega je stranka deležna ugodnosti kartice zvestobe VOLKSWAGEN Card. Katere
ugodnosti ta prinaša, si lahko preberete na strani https://web.porsche-group-card.si/
16. Kje uredim vse potrebno glede financiranja?
Vse lahko uredite pri pooblaščenih prodajalcih znamke VOLKSWAGEN po vsej državi
https://www.volkswagen.si/iskanje-trgovca.

17. Katere dokumente in dokazila potrebujem?
Fizična oseba potrebuje izpolnjen obrazec »Informacije o stranki«, potrdilo delodajalca o plači,
odstopno izjavo, upravno izplačilno prepoved na plačo, zadnje tri plačilne liste (original ali kopije z
originalnim žigom in podpisom delodajalca), kopijo osebnega dokumenta (zastopnika ali uradne
pooblaščene osebe pri družbah) in kopijo vozniškega dovoljenja. Obrazci so na voljo pri
pooblaščenih prodajalcih znamke VOLKSWAGEN.
Upokojenci namesto plačilnih listov dostavijo dokazilo ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnje tri
mesece, kmetovalci pa potrdilo o plačanih davkih ter pogodbo o kooperacijah in drugih prihodkih
ter dokazilo o zbirnem prometu prek TRR za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva za
zadnjih 6 mesecev).
Samostojni podjetniki morajo ob sklenitvi pogodbe dostaviti izpolnjen obrazec »Informacije o
stranki: družbi/s.p, potrdilo o plačanih davkih, kopiji osebnega dokumenta in vozniškega
dovoljenja, pooblastilo za izpolnitev menic, štiri podpisane in žigosane bianco menice (podpis in
žig pri trasantu) ter dokazilo o zbirnem prometu na transakcijskem računu za tekoče leto (lahko
izpisek iz spletnega bančništva).
Izpolnjen obrazec »Informacije o stranki: družbi/s.p.« za sklenitev posla potrebujejo tudi podjetja.
Obrazcu morajo dodati še kopijo osebnega dokumenta zastopnika ali uradne pooblaščene
osebe, pooblastilo za izpolnitev menic ter štiri podpisane in žigosane bianko menice. Nujen je tudi
aktualen BON-2 (informacija o tekoči plačilni sposobnosti), ki ne sme biti starejši od meseca dni.
BON-2 izda AJPES.
18. Ali lahko predčasno prekinem financiranje in poplačam vozilo ter kakšni so stroški,
povezani s tem?
Lahko, na podlagi izdanega informativnega obračuna pogodbe, kjer so vsi potrebni podatki in
navodila za postopek odplačila ter zaključka pogodbe.
Stranka je v primeru predčasne prekinitve pogodbe o finančnem leasingu po pogojih akcije
ID3BON_e2go_2020 dolžna vrniti znesek bonusa družbi Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je
določen v aneksu s tabelo zneskov vračila bonusa v primeru predčasne prekinitve pogodbe o
finančnem leasingu.
Informativni obračun se lahko izda le pogodbenim strankam v pisni obliki. Dobite ga lahko tako,
da:

1. si obračun, če imate to možnost, pripravite sami na spletnem portalu Moj Porsche Leasing
https://mojporscheleasing.si/login
2. za informativni obračun za vse leasing pogodbe zaprosite na elektronskem
naslovu koncni.obracuni@porsche.si.
Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. lahko v primeru predčasnega poplačila stranki, ki ni
potrošnik v smislu določil ZPotK- 2, zaračuna pripravo končnega obračuna v višini stroškov
odobritve leasinga, ki so bili zaračunani ob sklenitvi pogodbe.

