SPLOŠNI POGOJI ON-LINE REZERVACIJE
WWW.PORSCHEINTERAUTO.NET
Rezerviraj svoje sanjsko vozilo prek spleta in si zagarantiraj odlično akcijsko ceno!
Velja za online rezervacije izbranih vozil na strani www.porscheinterauto.net.
Akcija velja za vse spletne rezervacije opravljene do 30. 04. 2020. Prevzem vozila in sklenjena kupoprodajna pogodba
morata biti opravljena v poslovalnicah družbe Porsche Inter Auto, najkasneje v roku enega meseca, ko bodo naše
poslovalnice ponovno odprte.
Kako poteka rezervacija?
Najprej si izberite vaše vozilo nato pa med dvema načinoma plačila rezervacije:
a. s kreditno kartico in nakupom BONA v spletni trgovini shop.porscheinterauto.net
b. po predračunu (stranki se pošlje predračun na njen mail ali nas osebno kontaktira)
Kupec izbere vozilo na strani www.porscheinterauto.net. Pred oddajo rezervacije pregleda podatke vozila in nadaljuje z
vpisom svojih podatkov ter na koncu odda rezervacijsko naročilo. Po potrditvi rezervacije se uporabniku preko elektronske
pošte pošlje obvestilo o izvedeni rezervaciji. V primeru, da je uporabnik izbral plačilo po predračunu, mu predračun
pošljemo na njegov e-poštni naslov. Ko se sredstva zabeležijo na našem računu, se stranko takoj obvesti o potrditvi
rezervacije.
1. Cena
1.1. Končne cene vozil so prikazane razvidno. Popust v primeru financiranja RV BON -700 eur ALI dodatni popusti so že
vključen v končno ceno vozila. Pri vozilih pod ceno 9.000 EUR, dodatni popust RV BON -700 EUR ni vključen v
ceno.
1.2. Rezervacija je potrjena z nakupom bona v višini 500 €. Rezervacija vozila je s plačilom garantirana.
1.3. Kupoprodajna pogodba in prevzem vozila morata biti zaključena najkasneje en mesec po ponovnem odprtju
poslovalnic. Znesek rezervacije 500 € se upošteva-odšteje od končne cene vozila.
2. Pogodba
2.1 Pogodba o spletni rezervaciji je sklenjena takoj. S to rezervacijo ni Sklenjena kupoprodajna pogodba; kupno
pogodbo mora kupec skleniti v poslovalnici družbe Porsche Inter Auto.
2. 2 Družba Porsche Inter Auto d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacij brez obrazložitve, zlasti se lahko
zavrnejo rezervacije, če vozila ni več na zalogi.
3. Odpovedni rok
3.1 Potrošnik ima pravico do odstopa od rezervacije. Odpovedni rok je 14 dni od dneva sklenitve spletne rezervacije.
Od rezervacije lahko odstopite na dva načina:
a. Pošljite elektronsko sporočilo: pošljite obvestilo na mail rok.florjanc@porsche.si z jasno razlago glede
odločitve o odpovedi rezervacije. V mailu pripišite vaše osebne podatke ter podatke rezerviranega vozila.
b. Izpolnite ter pošljite obrazec: izpolnite priloženi obrazec za odstop od pogodbe. Lahko ga pošljete na naslov
rok.florjanc@porsche.si ali ga pošljete po pošti na naslov Porsche Inter Auto d.o.o., Bravničarjeva ulica 6,
1000 Ljubljana, pripis »Spletna rezervacija«.
3.1 V kolikor stranka odstopi v roku 14 dni od dneva sklenitve spletene rezervacije, se družba Porsche Inter Auto
d.o.o. zaveže za vrnitev zneska rezervacije v roku 14 delovnih dni.

V Ljubljani, 25. 3. 2020
Porsche Inter Auto d.o.o.
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