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1. UVODNA DOLOČILA 
1.1. Predmetni pogodbeni pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni pogoji) urejajo 

razmerja med najemodajalcem družbo PORSCHE LEASING SLO, d.o.o. (v 
nadaljnjem besedilu: družba Porsche) in najemnikom, to je v smislu pogodbe-
nih pogojev vsaka tretja fizična ali pravna oseba, ki za družbo Porsche sklene 
pogodbo o najemu vozila (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba). 

1.2. Sestavni deli najemne pogodbe so: pogodba o najemu vozila (v nadaljnjem 
besedilu tudi: posebni del pogodbe), poročilo o stanju vozila po pogodbi o 
najemu vozila, in pogodbeni pogoji za najem vozila.

1.3. Predmet najema je vozilo določeno v posebnem delu pogodbe (v nadaljnjem 
besedilu: vozilo). Družba Porsche ima pravico razpolagati z vozilom, najemnik 
pa ga je upravičen uporabljati skladno s pogodbenimi pogoji.

1.4. Najemnik s podpisom posebnega dela pogodbe potrjuje, da je seznanjen s 
Cenikom dodatnih storitev in stroškov družbe Porsche (v nadaljnjem besedilu: 
cenik). Najemnik je dolžan, družbi Porsche povrniti tudi stroške, ki v ceniku 
niso izrecno navedeni, pod pogojem da so zaradi ravnanja najemnika ti stroški 
družbi Porsche dejansko nastali in sicer v višini dejanskih stroškov.

1.5. Najemnik je upravičen vozilo uporabljati izključno na področju Evrope, razen 
v primeru, ko je izrecno pisno z družbo Porsche dogovorjeno drugače. 

2. UPRAVLJANJE VOZILA 
2.1. Za upravljanje vozila se šteje kakršnakoli uporaba vozila, ne glede na kraj, način 

ali čas uporabe vozila. 
2.2. Vozilo smejo upravljati:
      - najemnik, to je fizična oseba, ki je sklenila najemno pogodbo, najemnik lahko 

izključno oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za ustrezno kategorijo, 
velja domneva, da najemnik razpolaga z veljavnim vozniškim dovoljenjem za 
ustrezno kategorijo, če se z dovoljenjem izkaže ob prevzemu vozila,

      - v primeru, ko je najemnik pravna oseba, ali oseba civilnega prava, je dolžnost 
najemnika, da vozilo izroči v uporabo izključno fizičnim osebam, ki imajo 
veljavno vozniško dovoljenje za ustrezno kategorijo;

2.3. Vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti: 
      - za kakršenkoli odplačni prevoz potnikov, stvari, blaga, živali, snovi, oziroma 

česarkoli drugega;
      - za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugih nevarnih snovi in tovora; 
      - za katerakoli športna ali druga tekmovanja, ne glede na vrsto športa ali 

tekmovanja;
      - za storitev ali v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja ali drugega protipravnega 

in/ali nemoralnega ravnanja;
      - za nadaljnjo odplačno ali pa neodplačno oddajo v podnajem;
      - na način, ki ni predviden z navodili proizvajalca vozila;
      - za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta; 
      - s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, 

uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.; 
      - v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik 

ali upravljalec vozila za to ve, oziroma bi moral ali mogel vedeti; 
      - v primeru, da je preobremenjeno oziroma preobteženo, šteje se da je vozilo 

preobremenjeno v kolikor je v njem večje število potnikov, kot je določeno 
število sedežev v prometnem dovoljenju za vozilo in preobteženo v primeru, ko 
je skupna teža s tovorom in potniki presega največjo dovoljeno maso razvidno 
iz prometnega dovoljenja; 

      - izven kategoriziranih cest; 
      - v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, 

na čigar ozemlju se vozilo uporablja; 
      - izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, 

uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku; 
      - za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na 

pogodbi o najemu; 
      - v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena 

pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
2.4. V vozilu je prepovedano kajenje, v primeru kršitve te prepovedi, se najemniku 

po zaključku najema zaračunajo stroški čiščenja, oziroma odprave posledic 
kajenja v vozilu in manipulativni stroški družbe Porsche, v višini kot so določeni 
v ceniku. 

3. PREVZEM IN VRNITEV VOZILA 
3.1. Vozilo prevzame najemnik po izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu 

pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji. V smislu navedene določbe 
se za najemnika v primeru, ko je najemnik pravna oseba, šteje fizična oseba, 
ki vozilo prevzame. 

3.2. Vozilo je tehnično brezhibno, vozno in ima vso z zakonom predpisano obvezno 
opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko. V primeru, da je opreme v 
vozilu več, se to navede na posebnem delu pogodbe.

3.3. Najemniku se izroči vsa dokumentacija vezana na vozilo (prometno dovoljenje), 
zavarovalna polica, omogočen mu je vpogled v zavarovalne pogoje. Za prevzete 
dokumente posameznega vozila odgovarja najemnik kot za vozilo samo, v 
primeru izgube, kraje,uničenja ali poškodovanja dokumentov, se za stroške 
izdelave novih dokumentov bremeni najemnika.

3.4. Najemnik je dolžan omogočiti družbi Porsche, da iz njegovega vozniškega 
dovoljenja, oziroma dovoljenja osebe, ki bo vozilo uporabljala prepiše podatke 
določene v posebnem delu pogodbe. 

3.5. Najemnik je dolžan pred prevzemom vozilo pregledati in preveriti, da se v 
vozilu nahaja z zakonom predpisana oprema, da mu je bila izročena navedena 
dokumentacija. V kolikor najemnik ne poda pred prevzemom nobenih pripomb, 
se šteje da je vozilo prevzel v stanju, kot izhaja iz poročila o stanju vozil ob izdaji 
in da je prejel vse dokumente. 

3.6. Šteje se, da je nevarnost naključnega uničenja ali izginotja vozila prešla na 
najemnika, potem ko je vozilo prevzel in preide nazaj na družbo Porsche po 
vrnitvi vozila, šteje se da je vozilo družbi Porsche vrnjeno, potem ko je podpi-
sano poročilo o stanju vozila ob vračilu vozila. 

4. TRAJANJE NAJEMA 
4.1. Najemna pogodba začne veljati s trenutkom prevzema vozila. Minimalno 

trajanje najema vozila je 1 dan (24 ur) in se konča s trenutkom vrnitve vozila 
družbi Porsche. 

4.2. Najemnik je dolžan vozilo vrniti ob dogovorjenem času določenem na poseb-
nem delu pogodbe, v stanju kot ga je prejel, z upoštevanjem redne obrabe ob 
normalni uporabi vozila, skladno s pogodbenimi pogoji.

4.3. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. Če 
se ugotovi, da kak takšen del manjka ali da je bil zamenjan, ima družba Porsche 
pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni 
izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom.

4.4. V primeru, da najemnik vozila po izteku najemne pogodbe, ne vrne, kakor je to 
dogovorjeno v najemni pogodbi in tudi ne podaljša najemne pogodbe skladno 
s pogodbenimi pogoji ali ne sporoči resničnega, utemeljenega in opravičljivega 
zadržka za zamudo pri vračilu vozila, je družba Porsche upravičena najemniku 
vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest. V takem primeru se najemnik 
odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uvelja-
vljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova 
uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

4.5. Najemnik je dolžan v primeru, če vozila po izteku pogodbe ne vrne, družbi 
Porsche plačati za vsakih začetih 24 ur uporabe vozila, najemnino v višini, kot 
je določena v posebnem delu pogodbe. 

5. PODALJŠANJE NAJEMA 
5.1. Najemnik lahko najem vozila, za katerega ima sklenjeno veljavno najemno 

pogodbo podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema. 
5.2. Najemnik najemno pogodbo podaljša na način, da predlog za podaljšanje 

najemne pogodbe pošlje po elektronski pošti na naslov: sharetoo@porsche.
si. 

5.2. Podaljšanje najema je veljavno sklenjeno po odobritvi družbe Porsche.

6. PREVOŽENI KILOMETRI 
6.1. V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja 

število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s 
tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila. 

6.2. Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani 
najemnika je prepovedan. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v 
števec ali armaturno ploščo se najemniku obračunajo prevoženi kilometri v 
skupnem seštevku 500 kilometrov za vsak dan najema. 

6.3. V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je dolžan najemnik o tem 
nemudoma obvestiti družbo Porsche, od katere bo dobil vsa ustrezna navodila 
kako ravnati. V primeru, da obvestilo iz tega odstavka opusti, se mu zaračunajo 
kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku, kot sledi iz prejšnjega odstavka. 

7. GORIVO 
7.1. Gorivo ni vključeno v ceno najema. Vozilo se izroči praviloma s polnim rezer-

voarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila. 
7.2. Vozilo je dolžan najemnik vrniti družbi Porsche s polnim rezervoarjem ustre-

znega goriva glede na vrsto vozila, v nasprotnem primeru, se najemnika doda-
tno bremeni za strošek goriva potreben za maksimalno napolnjenje rezervoarja 
vozila in administrativne stroške družbe Porsche, kot so ti določeni v ceniku.

8. VZDRŽEVANJE VOZILA 
8.1. Najemnik se je dolžan pred začetkom uporabe vozila seznaniti s tehničnimi 

lastnostmi vozila.
8.2. Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za vozilo kot dober gospodar, 

skladno z navodili proizvajalca vozila, redno preverjati nivo olja v motorju in 
zavorah, nivo tekočine AdBlue, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju, ter 
pritisk zraka v zračnicah. V primeru časovno daljšega najema, oziroma najema 
pri katerem se naredi večje število kilometrov, mora najemnik poskrbeti tudi 
za pravočasno menjavo olja v motorju, oziroma o potrebi po menjavi olja v 
motorju obvestiti družbo Porsche, ki poskrbi za menjavo. Tekočino AdBlue 
je najemnik dolžan zamenjati skladno z navodili proizvajalca vozila na svoje 
stroške. 

8.3. V primeru daljšega časovnega najema ali v primeru najema pri katerem se 
opravi večje število kilometrov se zaveže najemnik opravljati vzdrževanje in 
servisiranje vozila v skladu z dogovorom in navodili družbe Porsche. Hkrati s 
tem prevzema najemnik v takih primerih tudi obvezo opravljati preventivne 
tehnične preglede vozila v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi. 

8.4. V primeru nastanka škode na vozilu ali poškodovanja vozila posledično ravnanju 
najemnika v nasprotju s pogodbenimi pogoji, je dolžan najemnik povrniti družbi 
Porsche, vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček.

9. OKVARE VOZILA 
9.1. O vseh morebitnih okvarah vozila je dolžan najemnik nemudoma obvestiti 

družbo Porsche z obvestilom poslanim na elektronski naslov: sharetoo@
porsche.si in v nadaljevanju postopati v skladu z navodili družbe Porsche. 

9.2. Okvare na vozilu, ki jih ne odpravi družba Porsche, je dovoljeno odpraviti 
oziroma popraviti zgolj v pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko 
vozila, v skladu s predhodnim soglasjem družbe Porsche. V primeru iz tega 
odstavka mora najemnik pri vrnitvi vozila predložiti družbi Porsche vse more-
bitne zaradi okvare zamenjane dele in račun za popravilo vozila, tako, da mu 
družba Porsche lahko povrne stroške odprave oziroma popravila okvare. 

9.3. V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila 
vozila na svojo roko ali nastanka okvare na vozilu, ki bi bila povzročena zaradi 
napačne uporabe, upravljanja ali vožnje vozila s strani najemnika, se bremeni 
za stroške odprave oziroma popravila okvare najemnika. 

stran 3/4

S
ep

te
m

b
er

 2
02

0

Pogodbeni pogoji  
za najem vozil

MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP



PORSCHE LEASING SLO d.o.o.
Verovškova ulica 74, 1000 Ljubljana | tel.: (01) 53 03 700 | www.porscheleasing.si | info@porscheleasing.si
Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana, transakcijski račun: 29000-0003155073, UniCredit Banka Slovenija d.d., IBAN: SI56290000003155073, 
SWIFT: BACXSI22, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka registrskega vpisa: 200210374, matična številka: 5790760,  
osnovni kapital: 665.832 EUR, identifikacijska št. za DDV: SI91580463

10. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI 
10.1. Vozilo, ki je v času trajanja najema zavarovano iz naslova avtomobilske odgo-

vornosti in iz naslova avtomobilskega kaska. Pogodbeni pogoji zavarovalnih 
pogodb za posamezno vozilo so v izvirniku na voljo na vpogled pri družbi 
Porsche.

10.2. V primeru poškodb vozila, ki niso bile ugotovljene ob vrnitvi vozila, si družba 
Porsche pridržuje pravico, da o njih obvesti najemnika v roku 5 (petih) delovnih 
dni po končanem najemu. Tudi za to škodo, odgovarja najemnik. 

10.3. Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene 
škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni 
zavarovalni polici za posamezno vozilo. 

10.4. Najemnik je ne glede na sklenjeno zavarovanje vozila, dolžan v primeru nastanka 
škode na vozilu iz kateregakoli razloga, plačati družbi Porsche znesek odbitne 
franšize, ki znaša 1 % maloprodajne cene vozila, administrativne stroške, kot 
so določeni v ceniku in pavšalno določeno odškodnino zaradi nezmožnosti 
uporabe vozila za namen trženja v višini kot je določena v posebne delu 
pogodbe, v roku 8-ih dni po pozivu.

11. NEZGODA/POŠKODOVANJE VOZILA 
11.1. V primeru kakršnekoli prometne ali druge nezgode z vozilom, je najemnik dolžan 

storiti vse potrebno, da zaščiti interese družbe Porsche in zavarovalnice, pri 
kateri je vozilo, ki je bilo v nezgodi udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da: 

      - si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič pri nezgodi; 
      - ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na 

varno; 
      - bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil družbo 

Porsche z obvestilom poslanim na elektronski naslov: sharetoo@porsche.si 
      - bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nezgodi, počakal 

njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nezgodi ter pridobil 
kopijo predmetnega zapisnika; 

      - bo podal o nezgodi pisno izjavo in izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je 
priloženo dokumentom najetega vozila. 

11.2. V primeru, da najemnik v primeru nezgode ne bi ravnal po določilih te točke, 
sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala družbi Porsche. 

12. TOTALKA, KRAJA, UNIČENJE ALI IZGINOTJE VOZILA 
12.1. V primeru totalke, kraje, uničenja ali izginotja vozila iz kakršnegakoli razloga, 

se šteje najemna pogodba za prekinjeno.
12.2. V primeru totalke, kraje, uničenja ali izginotja vozila je dolžan najemnik o 

škodnem dogodku nemudoma obvestiti poleg družbe Porsche tudi policijo, v 
nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo. 

12.3. Če zavarovalnica iz kateregakoli razloga deloma ali v celoti zavrne izplačilo 
zavarovalnine, zaradi nastanka škodnega dogodka, je dolžan najemnik povrniti 
družbi Porsche celotno, oziroma sorazmerni del škode. 

13. KRIZNA IN VOJNA PODROČJA 
13.1. Družba Porsche si pridržuje pravico posamezna področja/in/ali države opre-

deliti kot krizna ali vojna področja, kar pomeni, da je uporaba vozila na takem 
področju oziroma državi, prepovedana najemnik pa se zaveže, da vozila na 
takem področju oziroma državi, ne bo uporabljal. 

13.2. Krizna ali vojna področja/in/ali države označi družba Porsche ob sklenitvi na-
jemne pogodbe na posebnem delu pogodbe, pred podpisom. Tudi v primeru, 
ko na posebnem delu ni označenih kriznih ali vojnih področji/in/ali držav, je 
najemnik dolžan upoštevati prepoved uporabe vozila na področju/in/ali državi 
v kolikor med časom trajanja pogodbe izbruhne kriza ali se začne vojna.

13.3. Posamezno področje/in/ali država se lahko označi kot krizno ali vojno področje/
in/ali država tudi med časom trajanja najema posameznega vozila, s tem, da 
mora o tem družba Porsche nemudoma obvestiti najemnika. Najemnik je 
dolžan od trenutka prejetja obvestila, obvestilo upoštevati in ravnati po točki 
13.1. V primeru kršitve obveznosti iz te točke, je najemnik odgovoren družbi 
Porsche za vso nastalo ji škodo in izgubljen dobiček. 

14. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI 
14.1. V vseh primerih, ko je skladno s pogodbenimi pogoji dolžan najemnik družbi 

Porsche povrniti kakršnokoli škodo, se ta določa z upoštevanjem cen na trgu, 
kot so določene za odpravo tovrstne škode, škoda zaradi izgubljenega dobička, 
pa se izračuna skladno s splošnimi načeli odškodninskega prava.

14.2. Družba Porsche ne odgovarja za predmete, ki bi ostali v vozilu po izteku najema, 
ne glede na to čigava last so predmeti. 

14.3. Družba Porsche tudi ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil 
najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih 
policah za posamezno vozilo.

14.4. Najemnik je poleg primerov, ki so izrecno našteti v pogodbenih pogojih, od-
škodninsko odgovoren družbi Porsche in kateremukoli tretjemu, ki mu bi škoda 
nastala, za vsako škodo nastalo na vozilu v času najema ali v zvezi z vozilom, v 
kolikor ta izvira iz njegove sfere. Odgovornost najemnika za povrnitev škode 
oškodovancu, se sorazmerno zmanjša glede na znesek izplačane zavaroval-
nine, kar pa ne izključuje odgovornost najemnika nasproti zavarovalnici, ki je 
zavarovalnino izplačala. Dolžnost izplačila škode ni omejena niti po vrsti škode, 
niti po višini nastale škode. 

14.5. Najemnik odgovarja za škodo skladno s prejšnjim odstavkom tudi v vseh 
primerih, ko vozilo brez soglasja ali pa s soglasjem družbe Porsche izroči v 
uporabo tretjemu. Družba Porsche je dolžna najemniku povrniti škodo nastalo 
v zvezi z najemom vozila v kolikor ta izvira iz njene sfere, po splošnih pravilih 
odškodninskega prava. 

15. PROMETNI PREKRŠKI IN OBRATOVALNI STROŠKI
15.1. Najemnika bremenijo vsi stroški izrečenih prekrškov in glob v zvezi z uporabo 

ali upravljanjem vozila v času najema vozila. 
15.2. Družba Porsche bo pristojni organ in/ali upnika v vseh primerih, ko bo obve-

ščena o storitvi prekrška z vozilom in/ali dolžnosti plačila druge obveznosti 
zaradi uporabe vozila (npr. neplačana parkirnina), ki je predmet najema, 
pristojni organ in/ali upnika obvestila o sklenjeni najemni pogodbi za vozilo in 
posredovala podatke o najemniku. 

15.3. Če bodo stroški glob ali prekrškov bremenili družbo Porsche, jih je ta upravičena 
izterjati od najemnika.

15.4. Družba Porsche je upravičena, ne pa dolžna sama plačati stroške glob ali druge 
stroške v zvezi z obratovanjem in plačan znesek izterjati od najemnika. 

15.5. Družba Porsche je upravičena v zvezi z obveščanjem najemnika o izrečenih 
prekrških, globah, kot tudi v primeru plačila teh stroškov, najemniku zaračunati 
administrativne stroške, kot so določeni v ceniku, za vsako posamezno obve-
stilo ali plačilo ali drugo opravilo, kot tudi povrniti odvetniške stroške družbi 
Porsche v dejanskih višini.

15.6. Družba Porsche je upravičena v primeru obstoja neplačanih obveznosti naje-
mnika iz te točke, odkloniti sklepanje novih najemnih pogodb z najemnikom. 

16. PLAČILO NAJEMNINE 
16.1. Najemnik je dolžan družbi Porsche plačati najemnino na podlagi izstavljenega 

računa, oziroma na način dogovorjen v posebnem delu pogodbe. 
16.2. Če najemnik vozilo vrne pred datumom in uro vračila, kot je to dogovorjeno s 

posebnim delom pogodbe, je dolžan plačati najemnino za dejanski čas najema, 
po cenah dnevnega najema vozila, za časovno obdobje, ki ustreza dejanskemu 
času najema vozila.

17. PREKINITEV POGODBE 
17.1. Družba Porsche je upravičena kadarkoli v času trajanja najema pogodbo 

prekiniti, če najemnik krši katerokoli določbo pogodbenih pogojev ali s svojim 
ravnanjem vzpostavlja nevarnost za lastnino družbe Porsche ali če družba Por-
sche zaradi ravnanja najemnika ne more izpolniti svojih zakonskih obveznosti, 
kot tudi v primeru, ko ima najemnik zapadle neplačane obveznosti do družbe 
Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. ali do Porsche Versicherungs AG, 
Podružnice v Sloveniji. 

17.2. V primeru prekinitve pogodbe je najemnik dolžan vozilo nemudoma vrniti 
družbi Porsche, v nasprotnem primeru mu ga lahko družba Porsche odvzame. 
V primeru odvzema vozila, najemnik ni upravičen nasproti družbi Porsche 
uveljavljati posestnega varstva, niti odškodninskega zahtevka. Šteje se, da 
najemnik vozila ni nemudoma vrnil družbi Porsche v kolikor tega ne stori na 
podlagi ustnega ali pisnega poziva družbe Porsche. 

18. ODVZEM VOZILA 
18.1. V vseh primerih, ko družba Porsche najemniku vozilo skladno s pogodbenimi 

pogoji odvzame, je najemnik dolžan plačati stroške odvzema vozila v višini 
327,87 EUR zvišane za davek na dodano vrednost (DDV) in administrativne 
stroške družbe Porsche v višini kot so določene v ceniku. 

19. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
19.1. Družba Porsche Leasing SLO d.o.o., je del skupine Porsche Finance Group 

Slovenia, ki jo sestavljajo družbi in podružnica: Porsche Leasing SLO d.o.o., 
Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. in Porsche Versicherungs AG, 
Podružnica v Sloveniji - v nadaljevanju PFGS. PFGS kot skupni upravljavec 
osebnih podatkov zagotavlja skladnost obdelave osebnih podatkov z veljavno 
zakonodajo in ostalimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov na ravni 
Evropske Unije in lokalni ravni. Uporaba in varstvo osebnih podatkov, ter s 
tem povezane obveznosti in odgovornost PFGS in pravice posameznikov, so 
posebej urejeni v dokumentu Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, 
ki je bil najemniku, oziroma zakonitemu zastopniku najemnika ali pooblaščencu 
vročen, ob podpisu predmetne pogodbe. PFGS si pridružuje pravico do 
sprememb ali dopolnitev Splošnih informacij zaradi zagotavljanja skladnosti 
s predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Posodobljene informacije so 
vedno na voljo na spletni strani PFGS (https://www.porscheleasing.si/podjetje/
varstvo_osebnih_podatkov) ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki 
je dosegljiva na naslovu dpo.pfgs@porsche.si.

20. DOGOVOR O KRAJEVNI PRISTOJNOSTI
20.1. Za reševanje vseh sporov iz tega pogodbenega razmerja v primerih, ko ne gre za 

potrošniško pogodbeno razmerje v smislu določb Zakona o pravdnem postopku 
in v primerih, ko tožeča ali tožena stranka ni potrošnik v smislu zakona, ki ureja 
varstvo potrošnikov, je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Če je predmetno 
pogodbeno razmerje šteti za potrošniško pogodbeno razmerje, v smislu Zakona 
o pravdnem postopku, je v primeru ko je tožeča stranka potrošnik, za sojenje 
poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti, pristojno tudi sodišče na katerem 
območju ima tožeča stranka - najemnik, ki ga je šteti za potrošnika po zakonu, 
ki ureja varstvo potrošnikov stalno oziroma začasno prebivališče, v primeru 
tožbe družbe Porsche, pa sodišče na katerem območju ima najemnik, ki ga 
je šteti z potrošnika po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, stalno oziroma 
začasno prebivališče. Sporazum o krajevni pristojnosti med družbo Porsche in 
najemnikom, ki ga je šteti za potrošnika v primeru, ko je predmetno pogodbeno 
razmerje potrošniško pogodbeno razmerje je veljaven le če je bil sklenjen 
potem, ko je že prišlo do spora.
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