
Podaljšano jamstvo
RV Plus



Dobrodošli v programu podaljšanega jamstva RV Plus!



P
O

M
E

M
B

N
O

!

5

Izbira podaljšanega jamstva RV Plus je premišljena in 
pametna odločitev. Tako boste lahko v brezskrbni vožnji 
uživali tudi nadaljnjih 12/24 mesecev uporabe vašega 
vozila, brez omejitve prevoženih kilometrov. 

To podaljšano jamstvo predstavlja prostovoljno 
podaljšano jamstvo na brezhibno delovanje rabljenega 
vozila in veže dajalca podaljšanega jamstva v skladu s 
pogoji v tej knjižici na odpravo napak na vozilu, ki so krite 
skladno s pogoji tega podaljšanega jamstva. To ne vpliva v 
določila o obvezni garanciji za rabljena vozila in v zakonsko 
zagotovljene pravice, vključno s pravicami potrošnika, ki 
izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Podaljšano jamstvo je možno uveljavljati po izteku 
garancije dane s strani proizvajalca vozila. 

Podaljšano jamstvo RV Plus je veljavno od dneva, ki je 
navedeno na potrdilu o podaljšanem jamstvu. 

Podaljšano jamstvo RV Plus se lahko sklene za vozilo do 
starosti 96 mesecev od nakupa novega vozila, ki nima 
prevoženih več kot 175.000 kilometrov. 

Pomembno: podaljšano jamstvo ne velja za vozila na 
električni ali hibridni pogon, za vozila, ki so kakorkoli 
predelana (plinska, tuning), ki se uporabljajo za tekmovalne 
namene, ki opravljajo komercialne dejavnosti (taxi,  
rent-a-car, vozila avto šol), za vozila policije, reševalnih 
prevozov oz. za vozila za intervencijsko uporabo, vozila 
prodana subjektom za namen nadaljnje prodaje vozila.

Podaljšano jamstvo RV Plus krije stroške nadomestnih 
delov in stroške popravila v primeru nastale okvare, 
ki je ni s svojim ravnanjem povzročil uporabnik vozila, 
po programu »Plus«, za vozila prodana v pooblaščeni 
prodajno-servisni mreži znamk: Volkswagen, Škoda, Audi, 
Seat in Porsche (v nadaljevanju: mreža Porsche), kot je 
navedeno v tej knjižici. 

Jamstvena knjižica vsebuje pomembne podatke, zato vam 
svetujemo, da natančno preberete vse podrobnosti.

Da bi zagotovili hitro in učinkovito storitev, je potrebno 
posredovati serviserju vašo jamstveno knjižico s potrdilom 
o jamstvu in servisno knjižico.

Pooblaščeni serviser zagotovi redno vzdrževanje z žigom 
in vpisom servisa v servisno knjižico in/ali jamstveno 
knjižico tudi med trajanjem podaljšanega jamstva.

Servisni interval je dovoljeno prekoračiti največ za 
2.000 km v primeru kilometrskega intervala oz. za 1 mesec 
v primeru časovnega intervala. Upošteva se tisti interval, 
ki je dosežen prej.

Čestitamo!
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Kaj vam nudi podaljšano jamstvo?
Jamstvo krije stroške odprave mehanskih ali elektronskih 
okvar komponent, navedenih v VSEBINI KRITJA –  
»RV Plus«. Kritje ne velja za nadomestne dele, ki so 
posebej izključeni. 

To kritje velja za vozila, ki so prodana v pooblaščeni mreži 
Porsche, za katera je bila izdana jamstvena knjižica in 
potrdilo o podaljšanem jamstvu. Vozila je potrebno v 
času trajanja podaljšanega jamstva RV Plus servisirati v 
pooblaščeni mreži za znamko vozila skladno s predvidenim 
planom vzdrževanja. Za vozila drugih znamk, ki niso 
zastopane v mreži Porsche (Volkswagen, Škoda, Audi, 
Seat in Porsche) je dovoljeno redne servise po predpisih 
proizvajalca izvajati v pooblaščeni servisni mreži Porsche.  
V primeru kršitev teh zahtev lastnik izgubi pravice 
podaljšanega jamstva. 

Kaj se zgodi, če prodate svoje vozilo?
Podaljšano jamstvo RV Plus velja za vozilo, ki je navedeno 
na potrdilu o jamstvu. V primeru prodaje vozila drugemu 
lastniku, se veljavnost jamstva ne spreminja. Na novega 
lastnika preidejo vse pravice in obveznosti iz podaljšanega 
jamstva RV Plus z dnem spremembe lastništva, razen v 
primeru morebitne spremembe namena uporabe vozila.

Kaj storiti v primeru popravila ali servisiranja?
Podaljšano jamstvo RV Plus se lahko uveljavlja le v 
pooblaščenih servisih mreže Porsche, s predložitvijo 
servisne in jamstvene knjižice s potrdilom o podaljšanem 
jamstvu.

V skladu s pogoji podaljšanega jamstva RV Plus, mora 
za popravilo in servisiranje vašega vozila vedno skrbeti 
pooblaščeni serviser mreže proizvajalca vozila, v 
nasprotnem izgubite jamstvene pravice! 

Za vozila drugih znamk, ki niso zastopane v mreži Porsche 
(Volkswagen, Škoda, Audi, Seat in Porsche) je dovoljeno 
redne servise po predpisih proizvajalca izvajati v 
pooblaščeni servisni mreži Porsche.
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VSEBINA KRITJA – »RV Plus«  

Predmet kritja so le spodaj navedeni deli in sklopi vozila ter 
stroški njihove zamenjave ali popravila katerih okvaro je 
kupec prijavil pri pooblaščenem serviserju mreže Porsche 
vključenem v program podaljšanega jamstva RV Plus v 
roku 7 dni od njene zaznave in za katero le ta ugotovi, da ni 
povzročena s strani uporabnika vozila. Splošne omejitve 
kritja (izključitve), ki so navedene pri vsakem sklopu posebej, 
ter vsi ostali deli in sklopi, ki niso posebej navedeni, niso 
predmet kritja iz naslova podaljšanega jamstva RV Plus. 

MOTOR
Blok motorja oz. ohišje ročične gredi, glava in tesnilo  
glave motorja, vsi notranji deli motorja, ki so vezani na 
mazalni tokokrog olja, oljno korito, hladilnik olja, tlačno 
stikalo mazalnega sistema, ohišje oljnega čistilca, vztrajnik  
z zobatim vencem, zobati jermen (veriga ipd.) z napenjalcem, 
polnilni kolektor, regulacijski ventili. 

Izključitve: vžigalne in grelne svečke, priključni kabli  
za svečke, pogonski jermeni dodatnih agregatov na  
motorju, gumi cevi, filtri, nosilci motorja.

Zobati jermen
Zobati jermen je krit le pod pogojem, da je bila njegova 
predhodna zamenjava izvedena v skladu z intervali,  
ki jih je predpisal proizvajalec.

Turbopolnilnik
Enota s turbopolnilnikom, obtočni kanal in hladilnik 
vstopnega zraka.

PRENOSNI SKLOP 

Sklopka
Potisna plošča, lamela sklopke, viličasti vzvod za upravljanje 
sklopke, potisni ležaj sklopke, glavni in delovni valj sklopke, 
pretvornik navora. 

Izključitve: obrabljena ali prežgana sklopka, potezna žica, cevi.

Ročni menjalnik
Menjalnik oz. ohišje z vsemi notranjimi deli, prestavni 
mehanizem.

Avtomatski menjalnik
Avtomatski menjalnik oz. ohišje z vsemi notranjimi deli, 
krmilnik menjalnika, večlamelna sklopka, hladilnik olja, 
prestavni mehanizem s pripadajočo elektroniko.

Izključitve: potezne žice, obrabljene ali prežgane sklopke, 
gumi cevi.

Prenos moči, razdelilna gonila
Razdelilna gonila z notranjimi deli (diferencial, razdelilnik 
4x4), krmilni deli, pogonske gredi koles, homokinetični 
zglobi, kardani.

Izključitve: gumi manšete. 

HLADILNI SISTEMI
Hladilnik vode, vodna črpalka, termostat, ohišje termostata, 
ventilator s termostatskim nadzorom, sklopka ventilatorja, 
senzorji in temperaturna stikala. 

Izključitve: pogonski jermeni, gumi cevi.  
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SISTEM ZA OSKRBO Z GORIVOM
Črpalka za gorivo, visokotlačna črpalka, komponente 
za vbrizg goriva (vključno vbrizgalne šobe), elektronski 
elementi za vbrizg goriva (krmilne enote, merilniki količine 
zraka, tlaka, pretoka). 

Izključitve: filtri, tesnila, čiščenje sistema, napeljava dovoda 
goriva, rezervoar.

KLIMATSKA NAPRAVA
Kompresor, kondenzator, uparjalnik, upravljalni modul  
z regulacijo, ventilator z motorjem. 

Izključitve: cevi za hladilni medij, redna menjava  
hladilnega medija. 

KRMILJENJE KOLES 
Mehanski ali hidravlični krmilni mehanizem za krmiljenje 
koles z notranjimi deli, hidravlična črpalka s pripadajočimi 
deli, električni servo motor, elektronski sestavni deli, 
krmilni vezni drogovi, zgibi in končniki. 

Izključitve: volanski obroč, gumi manšete.

OBEŠANJE KOLES
Vzmetne noge (tudi zračno vzmetenje), prečna vodila,  
puše in nosilni zglobi, stabilizator drogovi, regulacijski 
ventili in senzorji. 

Izključitve: ležaji koles, blažilniki, platišča in pnevmatike.

ZAVORNI SISTEM (vključno z ABS)
Glavni in delovni zavorni valj, servoojačevalnik, regulator 
zavorne moči, vakuumska črpalka, hidropnevmatika (tlačni 
zbiralnik, regulator tlaka), sestavni deli ABS, ESC sistema. 

Izključitve: zavorne obloge, cevi, vzmeti, žica ročne zavore, 
bobni, diski. 

IZPUŠNI SISTEM
Lambda-sonda, priključna cev, EGR ventil in hladilnik 
povratnega voda, izpušni kolektor, senzorji za nadzor plinov, 
DPF filter, elementi Ad Blue sistema.

Izključitve: katalizator, izpušni cevovod.

VARNOSTNI SISTEM
Nazdorni sistem varnostnih blazin in zategovalnikov 
varnostnih pasov, drsni obroč na volanu. 

KAROSERIJA
Ključavnice na vratih, tečaji in zadrževalci vrat, mehanizem 
in motorji za odpiranje prtljažnih vrat, pokrova motorja, 
rezervoarja, dvigalni mehanizmi stekel, zunanja ogledala, 
zunanje kljuke. 

Izključitve: tapete, obloge, oblazinjenje, sedežno ogrodje, 
mehanizmi za pomik sedežev, armaturna plošča oz. obloga, 
notranje kljuke in ročaji, prestavna ročica, potezne žice. 
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OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
Izmenjevalec toplote, ventilator z motorjem, regulator. 

ELEKTRIČNI SISTEM
Zagonski motor, alternator z regulatorjem, elektronski 
sestavni del naprave za vžig s kablom, električna napeljava 
elektronske naprave za vbrizgavanje goriva, elektronski 
krmilnik motorja – računalnik, vžigalna tuljava, rele 
predgretja, sestavni deli električnega sistema – ohišje  
s centralno elektriko, kombi instrument armaturne plošče, 
stikalni elementi ohišja z varovalkami, potovalni računalnik, 
krmilne enote sistemov (za opremo opredeljeno v tej 
vsebini kritja), žarometi (napajalniki, LED tehnologija, sistem 
za uravnavanje višine svetlobnega snopa, sistem za čiščenje 
žarometov), motor za brisalce spredaj in zadaj, hupa. 

Izključitve: akumulator, svetlobni elementi (luči), žarnice 
(tudi xenon), vodniki, brisalci, metlice. 

ELEKTRIKA ZA UDOBJE
Električni pomiki stekel (stikala, elektromotorji, krmilniki), 
ogrevalni elementi prednjega ali zadnjega stekla  
(ne zaradi poškodb loma), električno pomično strešno  
okno in zložljiva streha (stikala, elektromotorji, krmilniki), 
centralno zaklepanje (stikala, elektromotorji, krmilniki, 
elektromagneti), radio in navigacijske enote.

DELOVNI MATERIALI
Delovni materiali, kot so olja, filtri in protizmrzovalni mediji 
so kriti, kadar je njihova zamenjava posledica neposredne 
mehanske poškodbe dela, ki je s tem jamstvom krito. 

SPLOŠNE IZKLJUČITVE:
Karoserija (vključno z zaščito pred korozijo in perforacijami), 
lakiranje, izpušni sistemi (razen kadar je krito), stekla.
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PODALJŠANO JAMSTVO RV Plus  
NE KRIJE STROŠKOV:
• morebitne škode, ki bi nastala, ker vozila zaradi okvare  

ni bilo mogoče uporabljati;
• morebitnih stroškov, ki bi jih utegnil imeti uporabnik  

vozila zaradi okvare le tega; 
• zamenjave obrabnih delov vozila katerih obraba oziroma 

nedelovanje je posledica normalne uporabe ali staranja vozila;
• stroškov rednega vzdrževanja vozila skladno z navodili 

proizvajalca;
• zamenjave obrabnih oz. potrošnih delov ob rednemu 

vzdrževanju in servisiranju (zavorne obloge, žarnice, metlice 
brisalcev, filtri, pogonski jermeni, žarilne in vžigalne svečke);

• zamenjave delov vozila, na katerih so bile izvršene 
kakršnekoli spremembe, vključno s posledicami le teh na 
drugih delih vozila; 

• če so radio in navigacijske enote ter druga, v vsebini kritja 
opredeljena oprema vozila, v vozilo vgrajeni kasneje in niso 
del tovarniške opreme (neoriginalna oprema), takšna oprema 
ni vključena v podaljšano jamstvo;

• odprave okvar zaradi uporabe neustreznega goriva, maziv ali 
tekočin, ki niso v skladu z navodili in priporočili proizvajalca; 

• odprave okvar, nastalih zaradi pomanjkanja maziv ali tekočin; 
• odprave okvar nastalih zaradi neupoštevanja varnostno 

opozorilne signalizacije v vozilu (še posebej kontrole 
za temperaturo motorja, tlak mazalnega olja v motorju, 
opozorila o neustreznem delovanju motorja) in 
proizvajalčevih navodil navedenih v garancijski knjižici in 
navodilih o uporabi vozila;  

• odprave okvar zaradi zunanjih vplivov na vozilo,  
kot so mehanske ali kemične poškodbe in onesnaževanja, 
zunanji vdor vode v motor, ne glede na vzrok; 

• odprave okvar zaradi naravnih nesreč, vojn, političnih 
nemirov, zvočnih udarcev ali jedrskega sevanja;

• odprave okvar zaradi požara ali nevarnosti na cesti,  
ki so posledica zunanjega vpliva na vozilo; 

• odprave okvar nastalih na vozilu zaradi posegov 
nepooblaščenih oseb, nespoštovanja predpisanih  
postopkov popravila, 

• vgrajenih neoriginalnih nadomestnih delov ter vzdrževanja 
vozila izven pooblaščene servisne mreže; 

• odprave okvar nastalih na vozilu zaradi pregrevanja  
ali zamrznitve goriva, maziv in tekočin;

• ni krita posredna škoda, ki nastane kot posledica primera, 
kritega s podaljšanim jamstvom RV Plus (kot na primer 
izguba zaslužka, kazni, stroški najema nadomestnega vozila, 
odškodninski zahtevki, stroški reševanja in hrambe vozila, 
zahtevki za telesne poškodbe ipd.).

LIMIT KRITJA PODALJŠANEGA JAMSTVA »Plus«: 
• limit kritja je tržna vrednost vozila*;  
• za vozila, ki so v času nastanka okvare starejša od  

8 let ali imajo prevoženih več kot 175.000 kilometrov,  
je maksimalno plačilo do višine 2.500 EUR, po 
posameznem škodnem dogodku. Kupec oziroma 
upravičenec do uveljavljanja podaljšanega jamstva je 
dolžan dokazati starost vozila oziroma število prevoženih 
kilometrov ob nastanku okvare.

* V primeru uničenja ali ekonomsko neupravičenega popravila vozila: če je vozilo uničeno, ne glede na vzrok uničenja ali če je pooblaščeni servis 
za znamko vozila, opredelil stroške popravila, ki so na dan nastanka okvare višji od tržne vrednosti neokvarjenega vozila, potem je maksimalno 
izplačilo v višini tržne vrednosti neokvarjenega vozila. Podaljšano jamstvo se v tem primeru prekine. 
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POGOJI UVELJAVLJANJA  
PODALJŠANEGA JAMSTVA:

Kupec, ki želi uveljaviti storitve podaljšanega jamstva  
je dolžan:
• prijaviti okvaro pri pooblaščen serviserju mreže Porsche 

vključenem v program podaljšanega jamstva RV Plus, 
v roku 7 dni od zaznave okvare, serviser se odloči o 
načinu popravila vozila v skladu s priporočili proizvajalca 
znamke vozila; 

• pokazati v času veljavnosti podaljšanega jamstva 
RV Plus redno izpolnjeno servisno knjižico in/ali 
knjižico podaljšanega jamstva s potrjenimi servisnimi 
pregledi skladno s prevoženimi kilometri in priporočili 
proizvajalca;

• pokazati knjižico podaljšanega jamstva s potrdilom  
o podaljšanem jamstvu;  

• v primeru okvare števca prevoženih kilometrov je kupec 
dolžan poskrbeti za popravilo števca v najkrajšem 
možnem času pri pooblaščenem serviserju za znamko 
vozila v Sloveniji in o tem obvestiti prodajalca vozila,  
pri katerem je bila sklenjena pogodba. 

PODALJŠANEGA JAMSTVA NI MOGOČE 
UVELJAVLJATI:
• če je vozilo uporabljano na način, ki ni v skladu  

s predpisi proizvajalca (na primer: preobremenitve, 
športne dejavnosti in podobno):

• če je okvara posledica posega ali vzdrževanja vozila (v 
času veljavnosti podaljšanega jamstva RV Plus) izven 
pooblaščene servisne mreže, 

• če vozilo ni bilo vzdrževano po navodilih proizvajalca  
(v času veljavnosti podaljšanega jamstva RV Plus),  
ki so navedene v knjižici o vzdrževanju vozila, 

• če je bil na števcu prevoženih kilometrov vozila izveden 
poseg brez vednosti pooblaščenega prodajalca vozil iz 
mreže Porsche.

Nastanek okvare izven Slovenije 
Če se vozilo, za katerega je bila izdana knjižica 
podaljšanega jamstva s potrdilom po programu 
podaljšanega jamstva začasno nahaja izven območja 
Republike Slovenije, velja to zavarovanje za celotno 
Evropo. Če se okvara zgodi izven Slovenije in bo stranka 
izvajala popravilo izven Slovenije, potem stranka sama 
poravna stroške popravila pri čemer mora zaradi povračila 
stroškov za nastalo okvaro (le za stroške popravil, ki so  
kriti s tem jamstvom) zagotoviti ustrezna dokazila:

• delovni nalog, 
• stroškovno specificirano fakturo za popravilo,
• fotografijo okvarjenega vozila z morebitnim prikazom 

okvare,
• morebiten diagnostični izpis s prikazano informacijo  

o napaki, ki jo lahko dobi pri serviserju, 
• morebitne zamenjane dele naj prevzame in jih predloži 

kot dokazilo serviserju v Sloveniji, kjer je bilo vozilo 
kupljeno skupaj s podaljšanim jamstvom.

Stranka sama poravna stroške popravila. Ob vrnitvi v 
Slovenijo se obrne na prodajalca vozila, kateri ji je izdal 
knjižico podaljšanega jamstva in ob predložitvi dokazil  
za nastalo okvaro, uveljavlja povračilo stroškov popravila  
(v okviru zagotovljenega jamstva in kritja stroškov). 
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POGOJI PODALJŠANEGA JAMSTVA 
IN IZJEME

A. Dodatne izključitve, ki jih podaljšano jamstvo  
 RV Plus ne krije: 
• dodatna čiščenja,
• razbita in odrgnjena stekla,
• menjava deformiranih delov zaradi zunanjih poškodb ali 

zunanjih vzrokov,
• uravnavanje geometrije koles (razen v primeru povezanih 

delov, ki so kriti v skladu s to garancijo), 
• čiščenje hladilnikov,
• čiščenje cevi goriva, filtra goriva, sistema vbrizgavanja 

goriva, črpalke goriva in rezervoarja goriva, ki je potrebno 
zaradi uporabe onesnaženega (kontaminiranega) ali 
neustreznega goriva,

• ta pogodba ne vključuje kritja za fizične poškodbe oseb.

B. Jamstvo je izključeno, če je napaka vzročno  
 povezana s tem, da:
• je bilo ravnanje z vozilom nestrokovno ali je prišlo do 

preobremenitve vozila; 
• so bili v vozilo vgrajeni deli, katerih uporaba ni bila 

odobrena s strani pooblaščenega serviserja ali je bilo vozilo 
spreminjano na način, ki ga proizvajalec vozil ne dovoli; 

• niso bili upoštevani predpisi glede uporabe, vzdrževanja 
in nege vozila (npr. v navodilih za uporabo) in še posebej, 
če servisni pregledi v času veljavnosti podaljšanega 
jamstva RV Plus niso bili opravljeni v pooblaščeni 
servisni mreži ter v skladu s servisnimi načrti; 

• končni uporabnik ni nemudoma prijavil ter dal odpraviti 
pomanjkljivosti, ko je le-to opazil in je bila očitna že pri 
dobavi vozila ali pa je postala očitna šele kasneje.

C.  Jamstvo ne velja za poškodbe, ki nastanejo  
 zaradi poplav, vojne, zvočnih udarcev ali  
 jedrskega sevanja.

D. Uporabnik vozila je dolžan:
• uporabljati vozilo v skladu z določili, ki so navedeni  

v ”Navodilih za uporabo vozila”;
• preveriti, ali so podatki o vozilu in o opravljenih rednih 

servisih pri pooblaščenem serviserju pravilno vneseni  
v za to predvidena mesta; 

• v primeru težav z vozilom, ki kažejo na možnost nastanka 
okvare, ravnati z vozilom previdno in o tem obvestiti 
pooblaščenega serviserja; 

• vozilo v času popravila prepustiti pooblaščenemu 
serviserju v skladu s pravnimi predpisi.

Zahtevek, ki je bil oddan več kot 7 dni po odkritju napake 
na vozilu, ne bo upoštevan!



POOBLAŠČENA MREŽA PORSCHE
(pooblaščeni prodajno – servisni partnerji vsaj ene izmed znamk: Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, Porsche)

VKLJUČENOST POSAMEZNEGA PARTNERJA V PROGRAM podaljšanega jamstva RV Plus predhodno preverite:
• pri trgovcu: izdajatelju knjižice podaljšanega jamstva
• na spletnem naslovu: www.poslo.si

AJDOVŠČINA  Avto Batič, Goriška 41, 5270 Ajdovščina, tel.: 05 36 61 369
BREŽICE  Avtocenter Radanovič, Levstikova 3, 8250 Brežice, 

tel.: 07 49 92 150
CELJE  A2S, Mariborska 140, 3000 Celje, tel.: 03 42 54 000 

Avto Čepin, Pot v Lešje 1, 3212 Vojnik, tel.: 03 828 01 60
DOMŽALE  Avto Lovše, Jarška cesta 11, 1230 Domžale, tel.: 01 77 77 000 

SPC Škerjanec, Krumperška 21, 1230 Domžale, tel.: 01 72 10 340
GROSUPLJE  Avtohiša Mihalič, Št.Jurij 30, 1290 Grosuplje, tel.: 01 78 65 350
IDRIJA  MPI, Vojkova 14, 5280 Idrija, tel.: 05 37 43 200
IVANČNA GORICA  Pan Jan PE Ivančna Gorica, Stantetova ulica 25,  

1295 Ivančna Gorica, tel.: 01 32 04 715
IZOLA  AC Jereb, Polje 9b, 6310 Izola, tel.: 05 61 68 000
JESENICE  Integral Avto, C. maršala Tita 67, 4270 Jesenice,  

tel.: 04 58 33 350
KAMNIK Avto Cerar, Perovo 23, 1241 Kamnik, tel.: 01 83 95 040
KOPER  Porsche Koper, Ankaranska c. 10, 6000 Koper, tel.: 05 61 16 500
KRANJ  Avtohiša Vrtač, Delavska c.4, 4000 Kranj, tel.: 04 27 00 200
KRŠKO Avtoline, Bohoričeva 10, 8270 Krško, tel.: 07 49 02 110
LITIJA  Carcomerce Lado Dobravec s.p., Ljubljanska 16, 1270 Litija,  

tel.: 01 89 80 440
LJUBLJANA  AC Kondor, Letališka 9a, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 21 180 

Autodelta, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, tel.: 01 32 01 230 
Autodelta PE Autoemona, Celovška cesta 252, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 519 15 93 
Avto Debevc, PE Trzin, Ljubljanska 15a, 1236 Trzin,  
tel.: 01 56 42 388 
Avtocenter Špan, Tržaška 547, 1351 Brezovica, tel.: 01 365 80 40 
Avtomerkur, Samova 14, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 66 010 
Porsche Ljubljana, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana,  
tel.: 01 58 25 300 
Porsche Verovškova, Verovškova 78, 1000 Ljubljana,  
tel.: 01 53 03 600 
Scania Slovenija, Cesta v Gorice 28, 1000 Ljubljana,  
tel.: 01 24 27 600

MARIBOR  Avto Jarc, Ptujska 139, 2000 Maribor, tel.: 02 45 03 400 
Porsche Maribor, Šentiljska 128a, 2001 Maribor, tel.: 02 65 40 300 
Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2116 Maribor,  
tel.: 02 45 02 660

MURSKA SOBOTA Ferdinand Posedi, Tišinska 29c, 9000 Murska Sobota,  
tel.: 02 53 81 100

MUTA  AC Podrzavnik, Mariborska 15, 2366 Muta, tel.: 02 87 61 000
NOVA GORICA  A.B.C. Avto center, Industrijska cesta 3a, 5000 Nova Gorica,  

tel.: 05 33 02 450 
Avtomag, Vipavska cesta 16a, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 33 57 24 
Stavanja PE Nova Gorica, Industrijska cesta 4d,  
5000 Nova Gorica, tel.: 05 33 84 590

NOVO MESTO  Avto Slak, PE Novo mesto, Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto, 
tel.: 07 39 32 999 
Avtohiša Berus, Podbevškova 1, 8000 Novo mesto,  
tel.: 07 37 19 800

PETROVČE  Servis Drev d.o.o., Drešinja vas 46a, 3301 Petrovče,  
tel.: 03 71 36 066

PTUJ Dominko, Zadružni trg 8, 2250 Ptuj, tel.: 02 78 81 150 
KAASS AVTO, Puhova ulica 12, 2250 Ptuj, tel.: 02 749 22 50

RIBNICA  Joras center, Ob železnici 7, 1310 Ribnica, tel.: 01 83 69 040
ROGAŠKA SLATINA Avtohiša Strašek, Spod. Negonje 27D, 3250 Rogaška Slatina, 

tel.: 03 81 82 900
SLOVEN. BISTRICA  Avtohiša Jurič, Lackova 3, 2310 Sloven. Bistrica,  

tel.: 02 84 30 690
SLOVENJ GRADEC  Avto Štaleker, Legenska 42, 2380 Slovenj Gradec,  

tel.: 02 88 39 530
ŠKOFJA LOKA  Avtoservis Paulus, Partizanska 23, 4220 Škofja Loka,  

tel.: 04 51 11 480
TOLMIN  Stavanja, Na logu 1, 5220 Tolmin, tel.: 05 38 00 550
TRBOVLJE  Malgaj, Gabrsko 30a, 1420 Trbovlje, tel.: 03 56 33 160
TREBNJE  Avto Slak, Obrtniška 51, 8210 Trebnje, tel.: 07 34 81 481 

Pan Jan, Obrtniška ulica 33, 8210 Trebnje, tel.: 07 34 60 700
VELENJE  PSC Praprotnik, Šaleška c.15, 3320 Velenje, tel.: 03 89 83 220

Pridržujemo si pravico do sprememb seznama pooblaščene mreže.



Vse pravice pridržane.
Za tiskarske napake ne odgovarjamo.
Izdaja: avgust 2016


