PRENOS PRAVICE UPORABE BATERIJE
PRODAJA ELEKTRIČNEGA VOZILA RENAULT
na podlagi pogodbe o poslovnem najemu baterije

MED
1. PRODAJALEC ELEKTRIČNEGA VOZILA
Dd
Ime in priimek (fizična oseba)
Ime družbe (pravna oseba):

Gospod

Gospa

Družba

Gospa

Družba

Davča številka (pravna oseba) oz.
EMŠO (fizična oseba):
Naslov:
Kontaktna oseba (pravna oseba):
E-pošta:
Številka telefona
(stacionarni in prenosni):

Št. pogodbe o poslovnem
najemu baterije:

2. KUPEC ELEKTRIČNEGA VOZILA
Ime in priimek
Ime družbe (pravna oseba):

Gospod

Davča številka (pravna oseba) oz.
EMŠO (fizična oseba):
Naslov:
Kontaktna oseba (pravna oseba):
E-pošta:
Številka telefona
(stacionarni in prenosni):

Datum in kraj rojstva (fizična
oseba):

3. POGODBENICI STA SE DOGOVORILI, KOT SLEDI:
Prodajalec je lastnik električnega vozila, ki ga je v skladu s Pogodbo o prodaji vozila ali s Potrdilom o prenosu
lastništva z dne / / prodal/prenesel na kupca. Podatki o električnem vozilu so navedeni tu spodaj.
Model:
Serijska številka (identifikacijska
številka vozila):
Registracijska številka:
Baterija (identifikacijska številka
baterije):

glej pogodbene dokumente o poslovnem najemu
baterije

Kilometrina na dan prodaje
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PRENOS PRAVICE UPORABE BATERIJE
PRODAJA ELEKTRIČNEGA VOZILA RENAULT
na podlagi pogodbe o poslovnem najemu baterije

PRODAJALEC

KUPEC

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu baterije, ki jo je
sklenil z družbo RCI Lizing d.o.o., prodajalec potrjuje, da je
kupca obvestil, da ni lastnik pogonske baterije, nameščene v
zgoraj navedenem električnem vozilu, in da se mora kupec
obrniti na družbo RCI Lizing d.o.o. na naslov Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, Slovenija, da z njo sklene pogodbo o
poslovnem najemu baterije.

Kupec potrjuje, da je bil obveščen, da je baterija, nameščena v
električnem vozilu, ki ga kupuje, last družbe RCI Lizing d.o.o. in
da ne more postati njen lastnik.

Prodajalec potrjuje, da ni oproščen obveznosti, ki jih ima do
družbe RCI Lizing d.o.o., dokler ta ne razpolaga z vsemi
dokumenti, ki omogočajo začetek veljavnosti nove pogodbe o
poslovnem najemu baterije, ki jo sklene kupec.

Kupec se zavezuje, da bo v osmih dneh stopil v stik s službo
družbe RCI Lizing d.o.o. in sklenil pogodbo o poslovnem najemu
baterije. Podatke o službi mu je sporočil prodajalec.

Prodajalec se zavezuje, da bo družbi RCI Lizing d.o.o.
posredoval podatke in dokazila, ki mu jih izroči kupec.

Kupec s tem pooblašča prodajalca, da družbi RCI Lizing d.o.o.
posreduje njegove podatke ter kopijo osebnega dokumenta in
dokazila o prebivališču (ki se priznava kot tako za registracijo
vozila), ki mu jih izroči posebej za ta namen.
Kupec je obveščen, da baterija ne more biti aktivirana v
njegovem imenu, dokler družba RCI Lizing d.o.o. ne razpolaga z
ustrezno izpolnjeno pogodbo o poslovnem najemu baterije,
potrebnimi dokazili in podatki o njegovem bančnem računu, ki
ga bo bremenila za mesečno najemnino. Kupec je obveščen,
da mu družba RCI Lizing d.o.o. v primeru, da ne podpiše
pogodbe o poslovnem najemu baterije in posreduje dokazil,
avtomatično osem dni po tem, ko mu je poslala pisni
opomin, ki ni imel učinka, odvzame pravico do ponovnega
polnjenja baterije pri njenih servisih in/ali sproži sodne
postopke proti njemu in mu odvzame baterijo.

Prodajalec se zavezuje, da bo družbi RCI Lizing d.o.o.
posredoval kopijo pogodbe o prodaji vozila in en izvod tega
dokumenta.

Sestavljeno v treh izvodih(1), v_______________, dne_____________________.

(1)

Prodajalec :
Pred podpisom se ročno napišejo besede
»Podpisal in sklenil«

Kupec :
Pred podpisom se ročno napišejo besede
»Podpisal in sklenil«

(+žig pravne osebe)

(+žig pravne osebe)

Dokument je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme enega prodajalec, enega kupec, enega pa družba RCI Lizing d.o.o.

Podatki in informacije, zbrane s tem dokumentom, ki so nujno potrebne za prenos poslovnega najema baterije, bodo računalniško
obdelane, družba RCI Lizing d.o.o. pa jih lahko preveri. V skladu z zakonsko pravico do dostopa lahko pogodbenici preverita njihovo
točnost in zahtevata popravek v pismu, ki ga naslovita na RCI Lizing d.o.o. Podpora strankam in spremljava, na naslov Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

P
2/2

