
KLJUČ DO VAŠEGA VOZILA 
Strokovna rešitev, celovita ponudba.



poznati, preden se podate v nakup vozila:

12-84
Koliko časa ste pripravljeni odplačevati vozilo? 

 

od 12 do 84 mesecev.

20%
Za nakup vozila je priporočljivo, da privarčevana 

sredstva dosegajo najmanj 20% nakupne cene vozila.

Vrednost prihrankov 

Obvestilo

Opozorilo

Zapoved

40% 
večji od 40 % neto mesečnega prihodka. 

Mesečna omejitev 

Podjetja

»Jasen načrt, svetla prihodnost.«

7
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finančno stanje

JASEN NAČRT
Premislite svojo odločitev.



še _ _ _ € 
Preverite stanje obstoječih kreditov in njihov 

amortizacijski načrt. Stanje vpliva na izračun 

Staro financiranje 

+10 let
Premislite kaj si želite in kakšni so vaši načrti za 

prihodnost? Nakup stanovanja, prenova hiše, 

luksuzno potovanje? 

Življenjski cilji

25.000
Koliko kilometrov prevozite na leto? Število vpliva 

na izbiro motorne različice vozila, mesečne stroške 

Povprečna letna kilometrina 

Želite postati lastnik vozila, ga voziti dlje časa in ga 

prodati? Ali želite vozilo le v najem in ga zamenjati, 

ko boste želeli?

Lastništvo ali najem?

Pred zamenjavo voznega parka je obvezna podrobna 
analiza stroškov na kilometer, stroškov upravljanja voznega 
parka, načinov uporabe vozil, potrebne tehnologije, 
poslovne ekonomike in davkov. 

Analiza voznega parka
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zavarovanje

vzdrževanje

TopService

paketni 
produkti

ZAVAROVANJE 
Poznavanje trga, tržnih 
razmer in vaših potreb 
smo združili z zastopanjem 
zavarovalnih produktov večjih 
slovenskih zavarovalnic in 
lastnim produktom Popolno 
Porsche kasko zavarovanje. 

VZDRŽEVANJE
Vzdrževalni paketi vam 
prihranijo čas, denar in 
zmanjšajo tveganje. Vaše 
vozilo je z našo pomočjo 
vedno brezhibno.

FINANCIRANJE

in operativnega leasinga so 

vedno najdemo najboljšo 
rešitev za vas.

Paketni produkti  

vzdrževanje) vozil znamk VW, Škoda, Audi in Seat.

+ + =

TopService  

Pametna pot, da vaše 

vozilo ostane v formi.
+ =
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ne spreglejte

CELOVITOST PONUDBE
Strokovnjaki za mobilnost.



zavarovanje

vzdrževanje

TopService

paketni 
produkti

ZAVAROVANJE 
Poznavanje trga, tržnih 
razmer in vaših potreb 
smo združili z zastopanjem 
zavarovalnih produktov večjih 
slovenskih zavarovalnic in 
lastnim produktom Popolno 
Porsche kasko zavarovanje. 

VZDRŽEVANJE
Vzdrževalni paketi vam 
prihranijo čas, denar in 
zmanjšajo tveganje. Vaše 
vozilo je z našo pomočjo 
vedno brezhibno.

FINANCIRANJE

in operativnega leasinga so 

vedno najdemo najboljšo 
rešitev za vas.

Paketni produkti  

vzdrževanje) vozil znamk VW, Škoda, Audi in Seat.

+ + =

TopService  

Pametna pot, da vaše 

vozilo ostane v formi.
+ =

3 
Pri nakupu ali najemu tovornih vozil 
obračunan DDV za davčne zavezance 
pomeni odbitno davčno postavko. 

Odbitek vstopnega DDV

•  Vozilo je takoj vaše.

•  Prosto razpolaganje s 

 

(razen v primeru hipoteke).

•  Strožji postopki pridobitve.

•  Primeren predvsem 

Kredit

•  Prenos lastništva ob plačilu 

zadnjega obroka 

(izjema Operativni leasing).

•  Hitrejša in bolj preprosta 

•  Najpogostejša oblika leasinga 

•  Primeren za pravne in 

Leasing

•  prenos lastništva

• pogoji  odobritve

•  prevzemanje tveganja

Osnovne razlike

85:15 v korist leasinga in ne več kredita. 

70% vseh nakupov vozil je opravljenih z enim 

www.porscheleasing.si

ALI STE VEDELI?
Razlike med kreditom in leasingom.



12 - 84
mes. odvisne od trajanja pogodbe, 

vplačanega pologa in 

plačilne sposobnosti.

Mesečne obveznosti:

Fleksibilna doba odplačila.

Fiksna ali variabilna obrestna mera.

Individualna ponudba.

Želen polog: 20%

d
o

ba

  nanciranja

S sklenitvijo kreditne pogodbe 
postanete lastnik vozila.  
Poskrbite za ustrezno 
zavarovanje vozila.

Spletni portal »Moj Porsche kredit«  

vam v vsakem trenutku omogoča vpogled 

v stanje vašega kredita.

https://mojporschekredit.si

Prevzemanje tveganja 

Moj Porsche Kredit

Lastništvo takoj

doba odplačevanja 

st
an

je
 g

la
vn

ic
e

graf financiranja
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financiranje

KREDIT KLASIK
Ko privarčevanih sredstev ni dovolj.
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12 - 84
mes.d

o
ba

  nanciranja

odvisne od trajanja pogodbe, 

vplačanega pologa, izbranega modela in 

motorne različice vozila ter dogovorjenih 

na leto prevoženih kilometrov (določajo 

višino ostanka vrednosti).

Mesečne obveznosti:

Fleksibilna doba odplačevanja.

Nižji mesečni izdatki ali vozilo višje vrednosti.

Želen polog: 20%

V kolikor vam to 
dopuščajo možnosti, 
obdobje plačevanja 
nižjih mesečnih obrokov 
izkoristite za varčevanje 
in druge varne naložbe.

Nasvet 
V primerjavi s klasičnim kreditom so ob nakupu enakega vozila 

obroki lahko nižji, lahko pa ostanejo enaki ob nakupu vozila višje 

vrednosti. Pri klasičnem kreditu bi morali v izbranem obdobju z 

mesečnimi obroki odplačati celotno glavnico. Pri Kreditu Plus pa na 

začetku pogodbe določimo kolikšen bo neodplačan del glavnice po 

izteku izbranega obdobja. To imenujemo »ostanek vrednosti«,  

o načinu njegovega plačila pa se dogovorimo ob izteku pogodbe.

Razlike

Lastništvo takoj

višina odvisna od dogovorjenih 

na leto prevoženih kilometrov, 

trajanja pogodbe, modela in 

motorne različice vozila.

Ostanek vrednosti:

doba odplačevanja 

st
an

je
 g

la
vn

ic
e

graf financiranja

www.porscheleasing.si

KREDIT PLUS
Veliko možnosti v okviru vaših zmožnosti.



odvisne od trajanja pogodbe, 

vplačanega pologa in plačilne 

sposobnosti.

Mesečne obveznosti:

Neomejena uporaba vozila.

Hitra in preprosta pridobitev.

S plačilom zadnjega obroka postanete lastnik vozila.

Želen polog: 20% 

pomeni, da je predmet najema prikazan med 
sredstvi – aktiva bilance stanja. V enaki višini je 
prikazana obveznost do najemodajalca – pasiva 
bilance stanja. Obračunavanje amortizacije 
pomeni odhodek v izkazu poslovnega izida. 
Plačani obroki predstavljajo zmanjšanje 

Finančni najem 

Kljub podobnosti Finančnega 
leasinga s Kreditom Klasik so 
pogoji za pridobitev leasinga manj 

ostane v lasti leasingodajalca do 
plačila zadnjega obroka.

Razlika

12 - 84
mes.d

o
ba

  nanciranja

st
an

je
 g

la
vn

ic
e

doba odplačevanja 

Prenos lastništva ob 
plačilu zadnjega obroka. 

graf financiranja

financiranje

FINANČNI LEASING
Če želite postati lastnik.

finančno stanje I ne spreglejte I financiranje I zavarovanje I vzdrževanje



12 - 84
mes.d

o
ba

  nanciranja odvisne od trajanja pogodbe, 

vplačanega pologa, izbranega 

modela in motorne različice 

vozila ter dogovorjenih na leto 

prevoženih kilometrov.

Mesečne obveznosti:

Želen polog: 20%

Večja likvidnost.

V primerjavi s Finančnim leasingom so ob nakupu enakega vozila obroki lahko nižji, lahko pa 

ostanejo enaki ob nakupu vozila višje vrednosti. Pri Finančnem leasingu bi morali v izbranem 

obdobju z mesečnimi obroki odplačati celotno glavnico. Pri Finančnem leasingu Plus pa ob sklenitvi 

pogodbe določimo višino neodplačanega dela glavnice ob izteku izbranega obdobja. To imenujemo  

»ostanek vrednosti«, o načinu njegovega plačila pa se dogovorimo ob izteku pogodbe.

Finančni Leasing Plus 

Prenos lastništva 
ob plačilu ostanka 
vrednosti.

 Nižji mesečni obroki.

višina odvisna od dogovorjenih 

na leto prevoženih kilometrov, 

trajanja pogodbe, modela in 

motorne različice vozila.

Ostanek vrednosti:

doba odplačevanja 

st
an

je
 g

la
vn

ic
e

graf financiranja

www.porscheleasing.si

FINANČNI LEASING PLUS
Do lastnega vozila z nižjimi obroki.



Prodajo vozila ob zaključku pogodbe prevzame Porsche Leasing. 

Mesečne najemnine so sorazmerne z uporabo.

Vozilo imate v najemu in ne postanete njegov lastnik.

24 - 60
mesecev

odvisen od trajanja pogodbe, 

višine delne najemnine, 

izbranega modela in motorne 

različice vozila ter dogovorjenih 

na leto prevoženih kilometrov.

Mesečni najem:

Delna najemnina: 
do 30%

Za podjetja operativni leasing oz. 
poslovni najem pomeni, da predmet 
najema ni izkazan v bilanci stanja, 
plačila obrokov pa predstavljajo stroške 
najemnin. 

Poslovni najem

d
ob

a 
 nanciranja

vi
ši

n
a 

n
aj

em
a

vračilo 
vozila

doba odplačevanja

graf financiranja

financiranje

OPERATIVNI LEASING
Plačujte samo uporabo vozila.

finančno stanje I ne spreglejte I financiranje I zavarovanje I vzdrževanje
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24 - 60
mesecev

odvisen od trajanja pogodbe, 

višine delne najemnine, 

izbranega modela in motorne 

različice vozila ter dogovorjenih 

na leto prevoženih kilometrov.

Mesečni najem:

Delna najemnina: 
do 30%

Za podjetja operativni leasing oz. 
poslovni najem pomeni, da predmet 
najema ni izkazan v bilanci stanja, 
plačila obrokov pa predstavljajo stroške 
najemnin. 
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graf financiranja

Ob nakupu vozil pomislite tudi na 
zavarovanje, vzdrževanje in optimalno 
upravljanje voznega parka podjetja.

Vse na 1 mestu 

zavarovanja se temeljito posvetujte z 

vašim prodajnim svetovalcem, ki bo za vas 

zagotovo našel najboljšo rešitev.

Svetovalec

tveganji. Vsak posameznik se mora odločiti ali bo 
Pri sklepanju financiranj se srečujemo z različnimi

tveganja prevzemal sam ali je pripravljen plačati 
razumen znesek, da se izogne tveganjem.

Poznate vsa tveganja?

•  Finančno tveganje  

se izognemo tveganju nihanja 
mesečnih obveznosti. Variabilna 
obrestna mera pa se kvartalno 
prilagaja glede na razmere na 

•  Tveganje prodaje in  
cene rabljenega vozila  
Višjo vrednost dosegajo dobro in 
redno vzdrževana vozila. Končno 
ceno rabljenega vozila pa kljub 
vsemu postavi trg oz. novi kupec 
rabljenega vozila.

www.porscheleasing.si

MODRA ODLOČITEV
Izberite primerno financiranje.



ZAVAROVANJA

•  Zavarovanje voznika za škodo 
zaradi telesnih poškodb (AO plus)

•  Zavarovanje pravne zaščite
•  Zavarovanje avtomobilske 

asistence
•  Zavarovanje vozila v tujini 

(zelena karta)
• Dodatno nezgodno zavarovanje

Obvezno zavarovanje (AO)

Zavarovanje avtomobilskega kaska

Delno zavarovanje kaska

Sodelujemo z največjimi zavarovalniškimi 

družbami v Sloveniji, kar nam omogoča 

pregled nad trgom in trendi zavarovanj. 

Strokovno znanje in dolgoletne izkušnje 

pa našim strankam pomagajo do izbire 

optimalnega zavarovanja.

Zavarovanja po meri

Dodatni popusti in ugodnosti.

%

Preprosto podaljšanje zavarovanja 

brez nepotrebnih stroškov.

1  3

10 mesečnih obrokov brez obresti.

10x

finančno stanje I ne spreglejte I financiranje I zavarovanje I vzdrževanje

zavarovanje

ZAVAROVANJA PO MERI
Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.



PREDNOSTI POPOLNEGA PORSCHE  

KASKO ZAVAROVANJA

•  Hitra popravila v skladu s tovarniškimi 
standardi in normativi s 50 % 
popustom na odbitno franšizo.

•  Obročno plačevanje premije brez 
obresti (do 12 obrokov).

•  Avtomatsko podaljšanje zavarovanja.
•  Škodno dogajanje ne vpliva na višino 

premije.
•  Prepis premijskega razreda 

iz zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti.

•  Enotna odbitna franšiza.

Kot prvi vam nudimo permanentne (večletne) 

zavarovalne police, katerih prednost je avtomatsko 

podaljšanje brez dodatnih poti. S popolnim Porsche 

kasko zavarovanjem vam nudimo popolno kritje ob 

ugodnih premijah. Ne glede na to ali ste bili udeleženi 

v nesreči ali je bilo vaše vozilo drugače poškodovano 

(npr. v primeru toče), vedno plačate le dogovorjeni lastni 

delež, saj škodno dogajanje ne vpliva na višino premije.

Večletne Porsche kasko police

080 84 77 na voljo 24 ur na dan.

Kako prijavite škodo? 

Pri vseh pooblaščenih servisih 

mreže Porsche.

Kje ocenite škodo? 

080 84 77

www.porscheleasing.si

KASKO ZAVAROVANJE
Zavarovalnica Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji



TopService

•  

majhna podjetja.

•  Možnost vključitve TopService v 

pogodbo o Operativnem leasingu, 

Finančnem leasingu ali Kreditu.

•  Fiksne mesečne premije vas ščitijo pred 

‘presenečenji’.

•  Z rednimi servisi zagotovljena visoka 

poprodajna vrednost vozila. 

•  servise, ki jih je predpisal proizvajalec 
(menjava motornega olja, delo in 
material)

•  menjavo zobatega jermena po 
predpisih proizvajalca

•  menjavo zavorne tekočine po predpisih 
proizvajalca

•  zavorne ploščice in zavorne diske

•  menjavo kompleta sklopk pri naravni 
obrabi

•  menjavo žarnic

•  menjavo metlic brisalcev

•  menjavo manšete zgloba polosovine

•  menjavo pnevmatik

TopService vključuje: 

doba najema
dogovorjena 

letna kilometrina

+ naše dolgoletne
izkušnje

model vozila

izračun predvidenih stroškov vzdrževanja 

finančno stanje I ne spreglejte I financiranje I zavarovanje I vzdrževanje

vzdrževanje

VZDRŽEVANJE
Vaše vozilo v rokah najboljših.



Vzdrževalna pogodba

Upravljanje voznega parka podjetij in samostojnih podjetnikov.

•  Fiksni zneski mesečnega pavšala vzdrževanja.
•  Večletno planiranje stroškov brez tveganja.
•  Poračun več ali manj prevoženih kilometrov ob izteku pogodbe.

Prednosti Fiksne Vzdrževalne Pogodbe:

VZDRŽEVANJE
Vzdrževalni paketi vam 
prihranijo čas, denar in 
tveganje. Vaše vozilo je z našo 
pomočjo vedno brezhibno.

•  Natančna osnova za obračun.
•  Minimalna administracija.
•  Obračun dejanskih stroškov ob izteku pogodbe.

Prednosti pogodbe o vzdrževanju z 
obračunom mesečnega pavšala:

•  servise, ki jih je predpisal proizvajalec

•  popravila potrebna zaradi obrabe vozila oziroma zaradi običajne rabe (zavore, ipd.)

•  do 15% nižje stroške vzdrževanja in popravil

•  brezgotovinske servise in popravila pri pooblaščenih servisih mreže Porsche

•  natančno načrtovanje stroškov voznega parka

•  skrb za celotno administracijo – prejmete le en servisni račun na mesec

Vzdrževalna pogodba vključuje:

www.porscheleasing.si



Družbe Porsche Leasing, Porsche Zavarovalno Zastopništvo  

in Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji so hčerinska 

podjetja Porsche Bank AG. 

Smo del organizacije s 40-letnimi izkušnjami s financiranjem 

in zavarovanjem vozil po meri kupcev v Avstriji in vseh evropskih 

državah, kjer ima družba Porsche Bank AG hčerinske družbe. 

Porsche Holding je od marca 2011 v 100% hčerinski lasti Volkswagna 

AG, najuspešnejšega proizvajalca avtomobilov v Evropi. 

V Sloveniji smo prisotni že od leta 1995.

Porsche Leasing SLO d.o.o.

Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o.

Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji 

Verovškova ulica 74

1000 Ljubljana 

Telefon: (01) 53 03 700

Telefaks: (01) 53 03 799

info@porscheleasing.si

www.porscheleasing.si

https://mojporschekredit.si

https://mojporscheleasing.si

MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP


