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Cenik uporabe Avant2Go vozil

www.avant2go.com

CENIK UPORABE
ELEKTRIČNIH VOZIL
Avant2Go

Dnevna tarifa*

Nočna tarifa**

Kilometrina

Najnižja cena najema
Ljubljana

I

Maribor, Kranj

I

M. Sobota

Najvišja dnevna cena
najema (24 ur) ***

0,05 €/min

0,010 €/min

0,20 €/km

3€

2,4 €

1,5 €

39 €

0,06 €/min

0,015 €/min

0,23 €/km

3€

2,4 €

1,5 €

39 €

0,07 €/min

0,015 €/min

0,25 €/km

4€

3,2 €

2€

49 €

0,08 €/min

0,020 €/min

0,28 €/km

4€

3,2 €

2€

59 €

0,10 €/min

0,020 €/min

0,30 €/km

5€

4€

2,5 €

69 €

Smart ED For2

Smart ED For4

Renault ZOE

Volkswagen e-Golf

BMW i3

Fiksni pribitki za enosmerne vožnje
•
•
•
•

Ljubljana <-> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana = 5 €
Kranj <-> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana = 3 €
Kranj <-> Ljubljana = 8 €
Murska Sobota <-> Maribor = 8 €

Za obračun souporabe se seštejejo minute in prevoženi kilometri.
• V kolikor seštevek ne doseže minimalne cene souporabe, se upošteva minimalna cena iz tabele.
* Dnevna tarifa velja od 8:00 - 18:00
** Nočna tarifa velja od 18:00 - 08:00
*** Ko uporabnik z vsoto prevoženih kilometrov in pretečenega časa doseže
najvišjo dnevno ceno najema, ta velja 24 ur od začetka najema.

evanje)

Cenik registracije in znižanja odbitne franšize
Vpisnina (registracija + izobraževanje)

59 € / enkratni znesek

Znižanje odbitne franšize* s 300 € na 100 €

38 € letno na uporabnika

Znižanje odbitne franšize* s 300 € na 0 €

88 € letno na uporabnika

* Odbitna franšiza je najvišji možni znesek soudeležbe pri poškodovanju vozila v primeru najemnikove krivde.

Vse cene vključujejo 22 % DDV.

CENIK NADOMESTIL
Avant2Go

1.

izguba / uničenje dokumentov (kopije dokumentov)

2.

izguba / uničenje / odtujitev / poškodba ključev vozila

341,60 €

3.

izguba / uničenje / odtujitev / poškodba polnilnega kabla

854,00€

4.

izguba / uničenje / odtujitev / poškodovanje obvezne opreme

5.

lociranje in vrnitev napačno parkiranega vozila

6.
7.

24,40 €

(prva pomoč, trikotnik,

97,60 €

rezervne žarnice, cestni jopič, gel kompresor kit,…)
(če Uporabnik električno vozilo ne pusti na za to
določenem mestu (parkiranje, vračilo iz souporabe, drugo puščanje vozila v nasprotju s Pogodbeno dokumentacijo)

48,80 €
+ 3,00 € / km do

najbližjega postajališča A2Go

48,80 €

strokovna intervencija zaradi Uporabnikove krivde

dejanski stroški pajka
+ 48,80 € intervencija
+ 3,00 € / km do

odvoz vozila (pajek)

najbližjega
ž
postajališča A2Go

8.

kazni (napačno parkiranje, prekoračitev hitrosti, drugi cestno prometni prekrški)

9.

posredovanje podatkov

10. stroški čiščenja

(zunanje in/ali notranje, običajno in/ali kemično) zaradi očitno umazanega električnega vozila

11. vleka električnega vozila »Avant2Go« zaradi uporabnikove krivde (prazna baterija,
poškodbe, pomanjkljivosti, ...)

(najvišji možni znesek soudeležbe pri poškodovanju vozila v primeru krivde Uporabnika)

13. škoda zaradi prepovednih posegov

(spremembe, predelave, dodelave, namerno poškodovanje,
nepooblaščena popravila ali druga dela oziroma posegi na električnem vozilu »Avant2Go«)

14. prepovedana uporaba vozil, tudi če ni nastala škoda

(neavtorizirana vožnja v tujino, vožnja brez
veljavnega vozniškega dovoljenja, omogočanje vožnje ne-uporabniku Avant2Go, druge hujše kršitve Pogodbene
dokumentacije)

15. druga nadomestila v fiksni vrednosti po Ceniku Ponudnika, ki velja za najem »renta-car« (smiselna uporaba) in administrativne stroške (opominjanje, ipd.)

Ljubljana, 28. 2. 2019

48,80 €

(policija, redarstvo, zavarovalnica, mestna občina,...)

»Avant2Go«, ki presega običajno rabo

12. odbitna franšiza

obračunani stroški
nadzornega organa
+ 48,80 € intervencija

zunanje:
notranje:
običajno:
kemično:

25,00 €
70,00 €
120,00 €
240,00 €

48,80 €
+ 3,00 € / km do

najbližjega
liž
postajališča A2Go

300,00 €
183,00 €

+ vsi stroški za povrnitev vozila v
prvotno stanje

183,00 €

+ drugi nastali stroški po Ceniku
+ dejanska škoda

po ceniku

