Pogoji uporabe testnih vozil v programu Doživi Škoda modele
Prevzemnik/udeleženec: Oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki se je odzvala na povabilo in
rezervirala termin testne vožnje z enim od vozil omenjenih v programu Doživi Škoda modele.
Izvajalec storitve testne vožnje: Podjetje Atet d.o.o.
Ponudnik storitve VIP testne vožnje: Podjetje PM d.o.o.
Organizator: Porsche Slovenija d.o.o.
Namen in zaveza:
Testiranje vozila Škoda. Prevzemnik se zavezuje, da bo izkušnjo testne vožnje delil s prijatelji, družino
in znanci.
Prevzemnik testnega vozila se zavezuje, da bo z vozilom ravnal strokovno in skrbno.
Prevzem in pogoji
Prevzemnik bo vozilo skladno z dogovorom ob specificiranem datumu in uri vrnil izvajalcu storitev –
podjetju Atet d.o.o.. Poškodbe ali prometne nesreče je treba nemudoma sporočiti prometni policiji
oz. na sedež podjetja Atet d.o.o.. Izvajalec storitev si v primeru poškodbe vozila pridržuje pravico, da
ob ugotovljenem malomarnem ravnanju z vozilom uporabnik vozila sam krije razliko od odbitne
franšize, skladno z zavarovalno polico.
Obvezna oprema (glede na letni čas) je v vozilu. Prevzemnik vozila se obveže, da bo vozilo vrnil v
enakem stanju, kot ga je prevzel, kar pomeni tudi, da bo v vozilu enaka količina goriva kot ob
prevzemu.
Prevzemnik vozila izjavlja, da ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in da ni v postopku
odvzema le-tega, ter da ni bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za naslednje
prekrške:
•
•
•
•
•
•
•

prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več
kot 20 km/h,
prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
vožnje pod vplivom alkohola,
vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Prevzemnik vozila v primeru neresničnosti zgoraj podanih pogojev prevzema vso odgovornost in nosi
vse posledice, ki bi lahko nastale zaradi neresničnosti zgoraj podanih pogojev.
Prevzemnik vozila lahko opravlja testno vožnjo po podpisu prevzemne pogodbe z podjetjem Atet
d.o.o.
Prevzemnik vozila, se s podpisom te pogodbe o prevzemu obvezuje, da bo izvajalcu storitve
nemudoma in v celoti poravnal škodo, ki bo podjetju nastala v primeru če bo vozilo zaseženo na
podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 109/2010) ali 123. člena v povezavi
z 25. členom Zakona o prekrških (Ur. l. RS št. 29/2011). Odgovornost povrniti škodo prevzemnika
obvezuje ne glede na to, kdo je v trenutku storitve prekrška, ki je bil razlog za zaseg, upravljal vozilo in

velja tudi po prenehanju te pogodbe, če je do zasega prišlo v času, ko je na podlagi pogodbe lahko
uporabljal zaseženo vozilo. Za vzpostavitev odgovornosti in izračun škode se uporabljajo splošna
pravila obligacijskega prava.
Prevzemnik testnega vozila nima pravice, iz kakršnegakoli razloga, uveljavljati zahtevkov do podjetja
tretjih oseb; v nobenem primeru uporabnik nima pridržane pravice.
Če prevzemnik testnega vozila krši cestno-prometne predpise, je sam neposredno odgovoren
pristojnim organom. Vozila ni dovoljeno posojati tretjim osebam.
S sodelovanjem v aktivnosti testne vožnje udeleženec dovoli in privoli, da organizator hrani osebne
podatke udeleženca, jih varuje, obdeluje ter uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS,
št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).
-

-

-

-

-

Podatke in posredovane materiale uporablja Porsche Slovenija d.o.o. kot tudi njegovi
pooblaščeni servisno prodajni partnerji, za namene tržne komunikacije, kot na primer za
oglaševanje in tržne raziskave, prodajne akcije, pošiljanje reklamnega gradiva, obveščanje in
anketiranje, kakor tudi objavo v lastnih medijih.
Hkrati ima ponudnik storitve, podjetje PM, poslovni mediji d.o.o. pooblastilo za upravljanje in
obdelavo osebnih podatkov izključno za potrebe Porsche Slovenija d.o.o..
Udeleženci v aktivnosti soglašajo, da Porsche Slovenija d.o.o. kot lastnik zbirke podatkov in v
njegovem imenu PM, poslovni mediji d.o.o. vodi, vzdržuje, hrani, obdeluje, dodeluje,
združuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007).
Zbrani osebni podatki se lahko uporabljajo za namene obveščanja o aktivnosti, namene
vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev,
prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in
ugodnostih, ter za druge trženjske namene.
Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v petnajstih dneh trajno ali začasno
preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po epošti (info@skoda-auto.si) ali pisno na naslov pokrovitelja (Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija).
Promocijska sporočila, ki jih udeležencu posreduje Porsche Slovenija d.o.o. ali kateri izmed
njegovih pooblaščenih servisno prodajnih partnerjev, niso plačljiva.

Prevzemnik/udeleženec v aktivnosti "Doživi Škoda modele" s svojim strinjanjem potrjuje, da je prebral
te pogoje in da se z njimi strinja.

