PRENOS PRAVICE UPORABE BATERIJE

PRODAJA ELEKTRIČNEGA VOZILA RENAULT
na podlagi pogodbe o poslovnem najemu baterije

MED
1. PRODAJALEC ELEKTRIČNEGA VOZILA
Ime in priimek (fizična oseba)
Naziv podjetja (pravna oseba):

☐ Gospod

☐ Gospa

☐ Podjetje

☐ Gospod

☐ Gospa

☐ Podjetje

Davča številka (pravna oseba) oz.
EMŠO (fizična oseba):
Naslov:
Kontaktna oseba (pravna oseba):
E-pošta:
Telefonska številka:
Št. pogodbe o poslovnem najemu
baterije:

2. KUPEC ELEKTRIČNEGA VOZILA
Ime in priimek (fizična oseba)
Naziv podjetja (pravna oseba):
Davča številka (pravna oseba) oz.
EMŠO (fizična oseba):
Naslov:
Kontaktna oseba (pravna oseba):
E-pošta:
Telefonska številka:
Datum in kraj rojstva (fizična
oseba):

3. POGODBENI STRANKI 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 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
Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu baterije, sklenjene z družbo
RCI Lizing d.o.o., prodajalec s podpisom tega dokumenta potrjuje, da je
kupca obvestil, da na podlagi pogodbe o prodaji vozila oziroma Potrdila
o prenosu lastništva, kupec ni pridobil lastninske pravice na pogonski
bateriji, nameščeni v zgoraj navedenem električnem vozilu.

KUPEC
Kupec s podpisom tega dokumenta potrjuje, da je obveščen, da je
baterija, nameščena v električnem vozilu, ki ga kupuje, last družbe
RCI Lizing d.o.o. in, da na podlagi Pogodbe o prodaji vozila oziroma
Potrdila o prenosu lastništva, ni pridobil lastninske pravice na
pravice na bateriji.

Prodajalec prav tako potrjuje, da je kupca obvestil, , da se mora obrniti
na družbo RCI Lizing d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
Slovenija, in z njo skleniti pogodbo o poslovnem najemu baterije
Prodajalec potrjuje, da njegove obveznosti do družbe RCI Lizing
d.o.o., ostajajo v veljavi, dokler družbi RCI Lizing d.o.o. ne bodo
izročeni vsi dokumenti, potrebni za začetek veljavnosti nove
pogodbe o poslovnem najemu baterije, ki jo bo sklenil kupec .

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

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

Kupec izrecno dovoljuje in pooblašča prodajalca, da družbi RCI Lizing
d.o.o. posreduje njegove podatke in kopijo osebnega dokumenta ter
dokazila o bivališču (kot je navedeno v dokumentih o registraciji vozila),
ki jih je kupec izročil prodajalcu posebej za ta namen.

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

Kupec je obveščen, da baterija ne bo aktivirana v njegovem imenu,
dokler družba RCI Lizing d.o.o. ne bo razpolagala z veljavno pogodbo o
poslovnem najemu baterije, potrebnimi dokazili in podatki o njegovem
bančnem računu, namenjenem bremenitvam
mesečnih najemnin.
Kupec je prav tako obveščen, da mu bo družba RCI Lizing d.o.o. v
primeru, da ne podpiše pogodbe o poslovnem najemu baterije in
/ali ne posreduje dokazil tudi po preteku dodatnega osemdnevnega
roka, določenega v pisnem opominu, , odvzela pravico do
ponovnega polnjenja baterije pri njenih servisih in/ali sprožila sodne
postopke proti njemu in mu odvzela baterijo.

V nekaterih državah in glede na modele električnih vozil bodo pogoji uporabe lahko omejeni posebej geografsko strani proizvajalca. Vsaka
uporaba v nasprotju z omejitvami je razlog izključitve garancij za električna vozila Renault. Kupec vozila, kot najemnik baterije, s podpisom
tega dokumenta izrecno izjavlja, da so mu znane zadevne določbe splošnih pogojev.
Vsaka prodaja električnega vozila iz seznama držav zahteva predhodno posvetovanje najemnika z najemodajalcem. Enako velja v primeru, če v
državi obstajajo omejitve jamstev.

Sestavljeno v treh izvodih(1), v

Prodajalec :
Pred podpisom se ročno napišejo besede
»Podpisal in sklenil«
(+žig pravne osebe)

, dne

.

Kupec :
Pred podpisom se ročno napišejo besede
»Podpisal in sklenil«
(+žig pravne osebe)
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PRODAJA ELEKTRIČNEGA VOZILA RENAULT
na podlagi pogodbe o poslovnem najemu baterije
Podatki in informacije, zbrani s tem dokumentom, ki so nujno potrebni za prenos poslovnega najema baterije, bodo računalniško obdelani,
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 Službo za odnose s kupci družbe RCI Lizing d.o.o. na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

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