Evropski potrošniški center Slovenija

Kaj morate vedeti
pri najemu
vozila?

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Številne popotnike danes bolj kot top destinacije, ki jih v skladu s predhodno določenim
programom potovanja ponujajo turistične agencije, zanimajo manj oblegani in skriti kotički
sveta. In ker jim novodobne komunikacijske možnosti to omogočajo, načrtujejo potovanje po
svojih željah in potrebah, pogosto z najemom vozila, ki je med najpriročnejšimi načini takih
potovanj. Naraščajočemu povpraševanju na tem področju sledijo tudi ponudniki najema vozil
in številni posredniki, ki želijo potrošnike privabiti tudi z neverjetno ugodnimi cenami, ki pa so
take žal le na prvi pogled. Mreža EPC opaža naraščanje števila pritožb potrošnikov, ki so bili pri
najemu vozila zavedeni, oškodovani in ogoljufani. Ker gre po navadi za večje zneske, si je dobro
vzeti nekaj časa za pregled najpogostejših neznank, zapletov in pasti v postopku najema vozila
z nasveti, kako se izogniti nepotrebnim ali nenačrtovanim stroškom.

1.

Rezervacija vozila

☐

Vozilo lahko najamete pri podjetju za najem vozil ali po posredniku. Če vozilo najamete
po posredniku, se pogodba o najemu vozila sklene neposredno med vami in
ponudnikom storitev najema vozil, kar pomeni, da je v primeru spora za izvedbo pogodbe
odgovoren najemodajalec, razen če je v pogodbi navedeno drugače. Ko vozilo enkrat
rezervirate, po spletu, telefonu ali elektronski pošti, nimate zakonske pravice, da
rezervacijo odpoveste in zahtevate povračilo, kar sicer velja za nakupe na daljavo. Lahko
pa podjetja za najem vozil to kljub temu omogočajo.
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☐

Pri spletnih rezervacijah vozil je prepovedna diskriminacija na podlagi prebivališča. To
pomeni, da vam ponudnik ne sme onemogočati rezervacije vozila na tuji spletni strani,
tako da vas preusmeri na slovensko spletno stran, kjer prvotna ponudba po ugodnejših
cenah ni na voljo.

2.

Pogoji najema

Pred najemom preverite:
☐

kaj vključuje cena najema: številna podjetja ponujajo zelo ugodne cene, ki pa morda ne
vključujejo vseh storitev, ki jih potrebujete. Če niste prepričani, kaj je vključeno v ceno in
kaj je na voljo za doplačilo, prosite ponudnika, da vam to pojasni;

☐

kaj krije avtomobilsko zavarovanje: vsako vozilo za najem je zavarovano za
odgovornost do tretjih oseb, ki velja v vseh državah EU. To zavarovanje je vključeno v
ceno najema. Vozilo lahko še dodatno zavarujete za druga tveganja, npr. zavarovanje
voznika in potnikov, zmanjšanje odgovornosti za škodo na vozilu, zavarovanje stekel,
pnevmatik in svetlobnih teles, kraje vozila in njegove vsebine;

☐

ali je potrebna kavcija in v kakšni višini: najemodajalec jo zahteva za primere, kot so
izguba ključev, poškodbe na vozilu, premalo goriva v rezervoarju ob vračilu ipd.;
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☐

ali je vaša plačilna kartica zares kreditna: če se pri prevzemu vozila izkaže, da ni, je
ponudnik ne bo sprejel niti vam želel izročiti vozila. Le kreditna kartica namreč omogoča
predavtorizacijo, ki pomeni neke vrste rezervacijo zneska v višini, ki ustreza strošku
najema skupaj z odbitno franšizo. Če vam je s kartico uspelo rezervirati vozilo, še ne
pomeni, da jo bo ponudnik zanesljivo sprejel za depozit;

☐

kaj potrebujete, če želite z najetim vozilom prečkati mejo, ali je potrebno doplačilo in ali
imate za to potrebne dokumente (npr. zeleno karto);

☐

ali je vaše vozniško dovoljenje veljavno v drugi državi EU;

☐

kdo lahko vozi najeto vozilo: po navadi je to oseba, ki je navedena v pogodbi. Če želite, da
vozilo vozi še kdo drug, bo za to najverjetneje potrebno doplačilo;

☐

ali za voznika veljajo kakšne omejitve glede starosti.

Praktični primer:
»Potrošnik je za najem vozila na Cipru po spletu plačal s kartico VISA Electron. Ob prihodu na
letališče je želel pri ponudniku prevzeti vozilo, vendar se je pri tem zapletlo. Ponudnik je za
plačilo depozita želel kreditno kartico, in ko mu je potrošnik ponudil svojo kartico, s katero je
opravil tudi rezervacijo, je ta ni sprejel. Potrošnik je predlagal, da depozit poravna v gotovini,
vendar za ponudnika tudi to ni bilo sprejemljivo in mu vozila ni želel predati. Posledično je moral
potrošnik poiskati vozilo pri drugem ponudniku, od prvotnega pa je zahteval vračilo kupnine,
vendar brez uspeha.«
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3.

Prevzem vozila

☐

Če ste vozilo rezervirali po posredniku, ga boste prevzeli na podlagi vavčerja, ki ste ga
prejeli pri posredniku. Ob prevzemu vozila boste morali podpisati pogodbo z dejanskim
ponudnikom, kjer so določene operativne podrobnosti najema. Vedite, da se splošni
pogoji poslovanja posrednika lahko razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja ponudnika,
zato pogodbo preberite, in če česa ne razumete, vprašajte ponudnika.

☐

Če ponudnik od vas zahteva, da sklenete dodatno zavarovanje, vi pa ga ne želite
oziroma ste tovrstno zavarovanje že sklenili pri posredniku, ga v primeru, da vam brez
njega vozila noče predati, plačajte s pridržkom. Na pogodbi navedite, da se s plačilom
ne strinjate. S tem si izboljšate možnosti za uspeh, ko naknadno zahtevate vračilo
denarja. Zapišite si tudi ime osebe pri ponudniku, s katero ste bili v stiku. Nemudoma
pošljite pritožbo na sedež podjetja, da bo razvidno, da ste od samega začetka
nasprotovali plačilu zavarovanja.

☐

Skupaj z osebjem ponudnika vozilo skrbno preglejte ter v prevzemnem zapisniku
zapišite morebitne praske in poškodbe, tako zunaj kot znotraj vozila. Če ponudnik obrazca
prevzemnega zapisnika ne zagotovi, poškodbe in praske zapišite sami, s podpisom pa
naj jih potrdi uslužbenec ponudnika. Vozilo tudi fotografirajte.
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☐

Prepričajte se, da je vsa dodatna oprema, ki ste jo naročili (GPS, otroški sedež ipd.), v
vozilu.

☐

Preverite, kakšna je politika podjetja glede goriva: ponudnik lahko zahteva vračilo vozila s
polnim rezervoarjem ali skoraj praznim rezervoarjem. V prvem primeru vam bo ponudnik
zaračunal stroške goriva, če rezervoar ob vrnitvi vozila ne bo poln.

☐

Preden prvič točite gorivo, se prepričajte, katera vrsta goriva je prava.

Praktični primer:
»Potrošnik je po irskem posredniku rezerviral vozilo v Italiji. Med postopkom rezervacije se je
odločil tudi za nakup dodatnega zavarovanja, ki bi mu omogočilo povračilo škode v primeru
morebitnih poškodb med najemom. Ko je pri lokalnem ponudniku želel prevzeti vozilo, je
ta zahteval, da doplača še dodatno zavarovanje. Kljub temu, da je pojasnil, da tovrstno
zavarovanje že ima, in celo predložil zavarovalno polico, je ponudnik še vedno vztrajal pri
doplačilu, vendar potrošnik ponudbe ni sprejel. Po mesecu dni je opazil, da je ponudnik kljub
temu bremenil njegovo kreditno kartico za znesek zavarovanja.«
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4.

V primeru nesreče, kraje

☐

Takoj vzpostavite stik s ponudnikom in poglejte, kakšne so vaše obveznosti,
ki so določene v splošnih pogojih poslovanja.

☐

Vozila ne poskušajte popravljati sami.

☐

Izpolnite obrazec »Poročilo o nezgodi«, ki vam ga mora ponudnik zagotoviti ob
prevzemu vozila.

☐

Če je popravilo nujno in imate možnost, vprašajte mehanika za oceno stroškov
popravila. To vam lahko pozneje koristi, da boste lažje ugovarjali višini škode pri
najemodajalcu, če bodo stroški popravila nesorazmerno visoki.

☐

O dogodku obvestite policijo, saj boste za uveljavljanje škode pri zavarovalnici
potrebovali policijski zapisnik.

☐

V primeru kraje vrnite ključe in dokumentacijo vozila, če z njo razpolagate. Če ste
sklenili zavarovanje proti kraji, bo vaš strošek omejen na višino odbitne franšize
(vaše soudeležbe).
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»Potrošnik je prek nemškega ponudnika najel vozilo v Skopju in bil kmalu po prevzemu
vozila udeležen v manjši prometni nesreči. Poklical je policijo, ki pa ni izdala poročila o
nesreči. Potrošnik je tako imel le evropsko poročilo o prometni nesreči, ki sta ga izpolnila
s soudeležencem v nesreči. O nesreči je takoj obvestil tudi ponudnika. Skupaj so se
odpravili na zavarovalnico, kjer je prevzel nadomestno vozilo in dobil zagotovilo, da bo »za
vse poskrbljeno«. Po enem tednu uporabe je najeto vozilo vrnil in bil pri tem neprijetno
presenečen, ko je izvedel, da mora za škodo plačati 950 evrov. Zagotovili so mu, da bo,
ker ima sklenjeno zavarovanje, zavarovalnica poskrbela za vračilo sredstev. Vendar tudi
tu ni šlo gladko, saj potrošnik ni imel policijskega poročila. Po posredovanju Mreže EPC je
zavarovalnica potrošniku vrnila znesek, ki ga je plačal ponudniku.«

5.

Vračilo vozila

☐

Vozilo vrnite v času uradnih ur, da ga lahko skupaj z osebjem ponudnika tudi pregledate
in da imate možnost preveriti morebitne zapiske o poškodbah. Če se s poročilom o
vračilu vozila ne strinjate, lahko nemudoma vložite pritožbo.
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Če boste vozilo vrnili v času izven uradnih ur (za kar bo verjetno potrebno doplačilo),
ga fotografirajte, da boste lažje dokazali, v kakšnem stanju je bilo ob vračilu. Tovrstna
dokazila vam bodo v pomoč, če vam bo podjetje skušalo zaračunati stroške popravila
za poškodbe in praske, ki jih niste povzročili vi.
Vozilo je treba vrniti na lokacijo, določeno v pogodbi. Če ste tako dogovorjeni, lahko za
doplačilo vozilo vrnete tudi v drugem kraju, kot ste ga prevzeli. Če boste vozilo vrnili na
nedogovorjenem mestu, lahko to povzroči visoke dodatne stroške.
Shranite račune, najemno pogodbo in korespondenco, saj jih boste potrebovali, če boste
vložili pritožbo zoper ponudnika.

☐

☐

☐

Praktični primer:
»Potrošnik je po posredniku najel vozilo v tujini. Pri predaji vozila mu je osebje ponudnika zgolj
ponudilo dokumentacijo v podpis, ne da bi skupaj pregledali stanje vozila. Potrošnik je tako sam
označil poškodbe na vozilu na dokumentu, ki pa ga ni imel možnosti predati ponudniku v podpis.
Vračilo vozila je nato potekalo izven uradnih ur, kar pomeni, da nihče od osebja ponudnika
vozila ni pregledal. Po prihodu domov je potrošnik ugotovil, da je ponudnik neupravičeno
bremenil njegovo kreditno kartico zaradi domnevnih poškodb, ki naj bi jih povzročil na vozilu.
Potrošniku je bil na podlagi reklamacijskega postopka pri banki denar sicer vrnjen na kreditno
kartico, vendar je ponudnik kreditno kartico bremenil še enkrat. Po posredovanju Mreže EPC, ki
je ponudnika pozvala, da utemelji bremenitev kartice ali pa vrne sredstva, je ta vrnil 95 evrov
na potrošnikovo kreditno kartico.«
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6.

Vložitev pritožbe

☐

Stik s ponudnikom vzpostavite pisno, po elektronski ali navadni pošti, v najkrajšem
možnem času. Zahtevo utemeljite tako, da priložite čim več dokazil (računi, najemna
pogodba, korespondenca, fotografije ipd.).

☐

Če ponudnik vašo zahtevo neutemeljeno zavrne ali na pritožbo ne odgovori, se lahko,
če gre za ponudnika s sedežem v drugi državi EU, na Norveškem in Islandiji, za pomoč
obrnete na Mrežo EPC.

☐

Nerešeno pritožbo lahko pošljete v obravnavo tudi Evropskemu poravnalnemu organu
za najem vozil (European Car Rental Conciliation Service – ECRCS), vendar šele, ko je
pritožbeni postopek pri ponudniku zaključen in ta sprejme končno odločitev.

www.epc.si

Obiščite našo
spletno stran
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www.epc.si
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
tel.: 01 400 3729
epc.mgrt@gov.si

Zgibanka je del ukrepa št. 785371
– ECC-SI FPA 2018-2021, ki so mu
bila dodeljena sredstva za delovanje
Mreže EPC na podlagi Programa EU
za potrošnike.
Zgibanka je zgolj informativne
narave. Evropski potrošniški center
Slovenija ne prevzema odgovornosti,
ki izhajajo iz uporabe te zgibanke
oziroma v povezavi s to zgibanko.
Vsebina te zgibanke odraža stališča
avtorjev; vsebina v nobenem primeru
ne predstavlja stališč Evropske
komisije in/ali Izvršne agencije
za potrošnike, zdravje in hrano
ali katerega koli drugega organa
Evropske unije. Evropska komisija in/
ali Izvršna agencija ne sprejema/-ta
nobene odgovornosti za kakršno koli
uporabo vsebovanih informacij.

