Obrazec: OSNUTEK POGODBE

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000
Koper, ki jo zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI
38108674 (v nadaljevanju: naročnik)
in
______________, _____________, ki ga zastopa direktor _________________, matična številka:
___________, ID številka za DDV: _____________, TRR številka: ________, odprt pri _______, (v
nadaljevanju: dobavitelj)
sklepata naslednjo

Pogodbo za
»Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami
za potrebe ZRS Koper na finančni leasing«
1. člen
(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
− je naročnik skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18;
v nadaljevanju ZJN-3), izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti št. 2671-___/2018POG, objavljenega na Portalu javnih naročil in portalu eJN dne ___________, pod številko
objave NMV ______________ za nakup »Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za
potrebe ZRS Koper na finančni leasing«;
− je dobavitelj dne ___________ podal popolno in sprejemljivo elektronsko ponudbo;
− je naročnik dne ________ izdal odločitev o oddaji javnega naročila in ga istega dne objavil na
Portalu javnih naročil;
− vso originalno razpisno dokumentacijo, vključno s prejetimi ponudbami hrani naročnik,
− da sta razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija kot prilogi sestavni del te pogodbe.

2. člen
(predmet pogodbe)
Predmet pogodbe je nakup na finančni leasing dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper.
finančni leasing se sklepa za obdobje 48 mesecev, vse kot izhaja iz nadaljevanja pogodbe.
Zahtevane tehnične specifikacije so razvidne iz naročnikove razpisne dokumentacije št. __________ ter
ponudbe dobavitelja, in sicer so sledeče:

1. Vrste vozil:
a. Vozilo nižjega srednjega razreda karavanske izvedbe – tip ________________, proizvajalca
__________________________
b. Vozilo višjega srednjega razreda karavanske izvedbe – tip ________________, proizvajalca
__________________________

2. Vsa vozila morajo poleg osnovne opreme, ki je specifična za posamezno vozilo, vsebovati še
naslednje dodatne tehnične zahteve, in sicer:
- obe vozili morata biti v enaki barvi shemi;
- obe vozili morata imeti dizelski motor;
- obe vozili morata biti iste znamke;
- obe vozili morata biti 5 vratni;
- obe vozili morata imeti vsaj 6 zračnih blazin;
- obe vozili morata imeti meglenke spredaj in zadaj;
- obe vozili morata imeti možnost prostoročnega telefoniranja;
- obe vozili morata slediti racionalni, ekonomski in ekološki usmerjenosti;
- obe vozili morata biti, na voznikovih in sovoznikovih vratih, označena z nalepkami logotipa ZRS

-

-

Koper, ki je
. Naročnik bo izbranemu ponudniku predložil logotipe v obliki primerni za
tiskanje.
vozilo višjega srednjega razreda karavanske izvedbe, mora imeti integriran navigacijski sistem,
avtomatski menialnik, aktivni tempomat, moč motorja vsaj 103 KW, sistem za zaznavanje ovir
v mrtvem kotu, LED projekcijske žaromete, kamero za vzvratno vožnjo, elektronsko ročno
zavoro ter medosno razdaljo vsaj 2800 in dolžno vozila vsaj 4750 .
vozilo nižjega srednjega razreda karavanske izvedbe, mora imeti, moč motorja vsaj 100 KW, 6
stopenjski ročni menjalnik, dnevne led luči ter medosno razdaljo vsaj 2650 in dolžno vozila vsaj
4500.

3. člen
Dobavitelj se naročniku zavezuje izročiti dogovorjeni vozili najkasneje v roku do 7 dni od podpisa
pogodbe. V primeru novega motornega vozila mora dobavitelj naročniku vozilo izročiti najkasneje
naslednji dan po izteku nabavnega roka dobavitelja.
Naročnik bo prevzel dogovorjena vozila na dobavitelja. Prevzem vozila se opravi ob prisotnosti
dobavitelja. Ob izročitvi posameznega vozila dobavitelj in naročnik podpišeta primopredajni zapisnik,
v katerem ugotovita vse morebitne pomanjkljivosti oziroma poškodbe vozila.
S to pogodbo se leasingodajalec (dobavitelj) zaveže, da bo leasingojemalcu (naročniku) prepustil
predmet leasinga v neomejeno uporabo in uživanje, ta pa mu bo za uporabo plačeval mesečno
dogovorjen znesek, na način in pod pogoji določenimi v tej pogodbi, po plačilu zadnjega obroka pa bo
lastninska pravica od leasingodajalca prešla na leasingojemalca.

4. člen
(pogodbena cena)
Skupna vrednost pogodbenega predmeta iz 2. člena pogodbe znaša: ………………………… EUR brez DDV.
DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Podrobna struktura pogodbene vrednosti je razvidna iz
predračuna, ki je priloga razpisne dokumentacije in sestavni del te pogodbe.
Plačilo pogodbene cene se izvede s plačilom pologa v višini ___________ EUR, preostanek pogodbene
vrednosti pa v obliki finančnega leasinga pod naslednjimi pogoji;
• višina financiranja v obliki finančnega leasinga: _____________ EUR
• obdobje odplačevanja: 48 mesecev
• Višina mesečnega obroka: _________________________ EUR

Plačilni pogoji:
1. Leasingojemalec bo plačal skupno vrednost iz pogodbe (odkupno vrednost) na sledeči način in v
naslednjih rokih:
• Polog v višini ___________ EUR, 30. dan po prejemu pravilno izdanega računa.
• Preostalih 48 obrokov se plačuje mesečno v skladu z anuitetnim načrtom, ki je sestavni del te
pogodbe, sicer je leasingojemalec v zamudi.
2. Leasingodajalec bo vsak mesec do 8. v tekočem mesecu leasingojemalcu izstavil e-račun za plačilo
obroka z zapadlostjo 30. dan od dneva prejema e-računa.
3. Vsa plačila po tej pogodbi bo leasingojemalec plačeval na transakcijski račun _____________, št.
transakcijskega računa: ______________, sklic na št. ___________.
4. Pri izračunu obrestne mere se upošteva _______________, ki velja na dan sklenitve pogodbe in
znaša _________ odstotne točke.
5. Tako določena obrestna mera se lahko spreminja pri čemer se upošteva 6 -mesečni Euribor, ki velja
na datum spremembe obrestne mere. Leasingojemalec inleasingodajalec tako soglašata, da
leasingodajalec izračun višine obroka lahko prilagodi (torej poveča ali zmanjša) spremembi 6 mesečnega Euribora (povprečne evropske medbančne obrestne mere).
Dobavitelj izstavi naročniku račun za plačilo pologa na podlagi dobavnice, ki jo je ob dobaviteljevi
pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. V kolikor naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih
(8) dni od prejema, ga je dolžan plačati v roku 30 dni od dne prejema, v primeru zamude z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

Cene so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja storitev iz te pogodbe. Naročnik naknadno ne bo
priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.
Zgoraj navedena cena vključuje vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe skladno z razpisno
dokumentacijo in popuste.

5. člen
(Pravila v zvezi z leasingom)
Pravila v zvezi z leasingom so določena v Prilogi 1 te pogodbe in so njen sestavni del.

6. člen
(Dobava)
Dobavitelj bo naročeno opremo z vso potrebno dokumentacijo (navodil, potrdila, …) dobavil najkasneje
do ______. Po tem roku se upošteva 11. člen pogodbe. Roki so bistvena sestavina te pogodbe.
Dobavitelj bo opremo dobavil na lokacijo naročnika, Garibaldijeva 1, 6000 Koper.
Prevzem opreme se opravi z obojestranskim podpisom zapisnika o prevzemu. Kakovost predmeta
pogodbe mora ustrezati deklarirani kakovosti v ponudbi in spremljajočim dokumentom. V kolikor
dobavitelj ob dobavi ne more zagotoviti ustrezne kakovosti predmeta pogodbe, deklarirane v ponudbi,
lahko naročnik blago vrne.
Dobavitelj naročniku jamči, da:
• kupljeno blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in ni storil pravnih napak pri svoji
izvršitvi;
• bo po poplačilu na kupljenem blagu pridobil lastninsko pravico;
• kupljeno blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam,
ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
• bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal
vse obveznosti, ki so vezane na blago.

7. člen
(garancija)
Za dobavljeno blago iz te pogodbe, ob upoštevanju priloženih navodil za uporabo, daje dobavitelj __
(z besedo: ____) mesečno splošno garancijo brez omejitve števila prevoženih kilometrov.
Dobavitelj zagotavlja naročniku tudi vso ostalo garancijo, v skladu s splošnimi garancijskimi predpisi
proizvajalca dobavljenega vozila.
Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale
pri normalni uporabi. V tem času izvajalec prevzame celotno odgovornost za proizvodne napake in za
napake v materialu, iz katerega je izdelek.
Z odpravo napak in pomanjkljivosti prične dobavitelj takoj, oziroma najpozneje v petih (5) dneh od
dneva, ko je naročnik pisno obvestil dobavitelja o pomanjkljivostih. V nasprotnem primeru ima
naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali oddati taka dela tretji osebi na stroške dobavitelja
po načelu dobrega gospodarja.
Garancijski rok začne teči s prvo registracijo oziroma najkasneje 1 leto po prevzemu vozila.

8. člen
(Odpoved pogodbe)
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je to pogodbo mogoče odpovedati tudi pred iztekom njene
veljavnosti v naslednjih primerih:
• v primeru višje sile, ki onemogoča ali čezmerno otežuje izpolnjevanje obveznosti;
• v primeru hujših kršitev določb te pogodbe, in sicer v 8. dneh od prejema pisnega sporočila o
odpovedi pogodbe, in sicer:
- če dobavitelj/leasingodajalec opravi storitev ali dobavo blaga, ki ne ustreza
dogovorjeni vrsti in kakovosti;
- izvaja dela v nasprotju s to pogodbo, zakoni in podzakonskimi predpisi in če očitno krši
to pogodbo;
- če dobavitelj/leasingodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in rokov
izvedbe ter ne odpravi posledic nekvalitetno opravljenih storitev na zahtevo naročnika;
- če dobavitelj/leasingodajalec ne odpravi ali ne poravna škode, ki so jo povzročili
njegovi delavci;
- če se dobavitelj/leasingodajalec ne drži dogovorjenih rokov za izvedbo;
- če dobavitelj/leasingodajalec poviša ceno v nasprotju s to pogodbo;
- če dobavitelj/leasingodajalec ne spoštuje predpisov, navedenih v razpisni
dokumentaciji oz. drugih predpisov veljavnih v RS;
- postane insolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba
sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi
združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek ali če se
proti dobavitelju sproži podobno dejanje zaradi dobaviteljevega dolga.
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja,
odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj/leasingodajalec v enem od položajev, zaradi
katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom
naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.
9. člen
(pogodbena kazen)
V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi obvez po tej pogodbi ne izpolni v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljšanem roku, lahko naročnik dobavitelju za vsak koledarski dan zamude zaračuna
pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne vrednosti te pogodbe.
Navedena pravica naročnika ne vpliva na zahtevo naročnika po izpolnitvi obveznosti. Stranki te
pogodbe soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.
Ne glede na prejšnje odstavke tega člena dobavitelj odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil
naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali
nepravilno opravljenih del, ki so predmet tega pogodbe. Skupni znesek pogodbene kazni ne more
presegati 5% (pet odstotkov) od vrednosti predmeta te pogodbe.

10. člen
(varovanje poslovne skrivnosti)
Dobavitelj/leasingodajalec se obvezuje varovati poslovne in tajne podatke naročnika in spoštovati
določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V ta namen bo od svojih delavcev dosegel
spoštovanje poslovnih skrivnosti tajnih ali osebnih podatkov naročnika, s katerimi se seznanijo v okviru
svojega dela ali na kakršen drug način.
Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, podatki in dokumenti, katerih vsebina je bistvenega
pomena za poslovne interese ali ugled naročnika ter vsi podatki v skladu z zakonom
o varstvu osebnih podatkov.
11. člen
(predstavnik naročnika in dobavitelja)
Predstavnik naročnika je _____________, predstavnik dobavitelja pa _______________.

12. člen
(protikorupcijska klavzula)
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

13. člen
(prehodne in končne določbe)
Vse spremembe, ki bi nastale v času izvajanja te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali s pisnimi
aneksi k tej pogodbi.
14. člen
Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, je za reševanje takih sporov pristojno sodišče v
Kopru.
15. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

16. člen
Pogodba je napisana v 2 (dveh) vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 1 (en)
podpisan in žigosan izvod.

Štev.:
Datum:

Štev.:
Datum:
ZRS Koper
Prof. dr. Rado Pišot, direktor

DOLOČILA V ZVEZI Z LEASINGOM
a) Vštevanje plačil
Mesečni obrok pomeni plačilo za dogovorjeno običajno rabo vozila. Za rabo, ki je večja od običajne
šteje, če je raba takšna, da bi privedla do popolne iztrošenosti vozila prej kot v treh letih, ali če so zaradi
rabe potrebna večja popravila, generalni servis oz. vgradnja rezervnih delov prej, kot so predvidene oz.
določene v tehnični dokumentaciji proizvajalca.
Leasingojemalec je dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo z uporabo in vzdrževanjem predmeta
leasinga in vsa popravila, ki jih ne vsebuje garancija.
Dobroimetja se pri leasingodajalcu najprej knjižijo v dobro, po pokritju vseh odprtih terjatev
leasingodajalca pa se izplačajo leasingojemalcu. V kolikor bo leasingojemalec plačal katerikoli znesek
pred zapadlostjo, mu ne pripadajo obresti za predčasno plačilo.
Če v obdobju med predčasnim plačilom in zapadlostjo pride do devalvacije, si leasingodajalec pridržuje
pravico zaračunati tečajne razlike.
Iz leasingojemalčevih vplačil se najprej poravnajo morebitne terjatve iz naslova zavarovalne premije,
nato stroški izterjave, zamudne obresti, ostali stroški in končno neplačani mesečni obroki.
Če ima leasingojemalec z leasingodajalcem sklenjenih več pogodb, sta stranki sporazumni, da se v
primeru zamude plačila po katerikoli od teh pogodb, šteje prvo nakazilo po nastopu zamude za plačilo
tiste od terjatev leasingodajalca, ki je prej zapadla v plačilo, ne glede na to, kaj leasingojemalec pri
plačilu navede kot namen plačila.

b) Pobot medsebojnih terjatev
Leasingojemalec lastnih terjatev nima pravice pobotati s terjatvami leasingodajalca.

c) Obveznosti leasingojemalca
Leasingojemalec se obvezuje:
• da bo za vozilo sklenil pri zavarovalnici, ki jo sam izbere ob soglasju leasingodajalca:
- obvezno zavarovanje in sicer tako, da bo plačana premija zagotavljala realno odškodnino
pri tovrstnem zavarovanju in kasko zavarovanje brez odbitne franšize oz. z največ 2%
odbitno franšizo, kjer mora zavarovanje vsebovati vse možne poškodbe, uničenje, krajo
in popolno izgubo vozila v obdobju trajanja pogodbe ter zavarovanje vinkuliral na
leasingodajalca pred registracijo vozila, ter leasingodajalcu
- dostavil kopije polic, listin itd.
- v času trajanja pogodbe prevzeti vse stroške za zavarovanje vozila, ki jih bo poravnal
direktno zavarovalnici na podlagi izstavljenih računov,
- natančno se seznaniti s pogoji zavarovanja in poravnati vso morebitno škodo, ki ne bi
bila krita s tem zavarovanjem,
• z vozilom ravnati kot dober gospodar skladno s tehničnimi navodili proizvajalca, ga ne prodati,
dati v podnajem, ipd., uporabiti kot garancijo, uporabiti za tekmovanja.
• v primeru stečaja, okvar vozila ali drugih okoliščinah, v katerih bi lahko bila ogrožena, uničena
ali odtujena lastnina leasingodajalca, mora leasingojemalec takoj obvestiti leasingodajalca,
• navesti vse pomembne okoliščine in predložiti zanje dokaze,
• za vse spremembe, ki bi jih želel izvesti na vozilu, predhodno dobiti pismeno dovoljenje
leasingodajalca,

•
•

•

•

•

•
•

plačati stroške vsakokratne letne registracije vozila,
v času trajanja te pogodbe redno in na lastne stroške opravljati servisne preglede vozila, ga
popravljati in vzdrževati ter vsako poškodbo ali okvaro takoj odpraviti, vse to pri pooblaščenem
serviserju ter pri tem izključno uporabljati originalne rezervne dele,
vse svoje zahteve iz naslova jamstva in garancije v zvezi z vozilom naslavljati neposredno na
dobavitelja-proizvajalca, ki prevzema lastno in izključno odgovornost za tehnično brezhibnost
vozila,
prevzeti nase vso odgovornost za morebitno neveljavnost garancije roka zaradi nepravilne
uporabe in vzdrževanja vozila, (pri čemer morebitne napake na vozilu oz. roblemi v zvezi z
garancijo v nobenem primeru ne dajejo jemalcu leasinga pravice, da zadrži ali preneha s
plačevanjem anuitet),
plačati leasingodajalcu odškodnino, če leasingojemalec ni ukrenil ničesar ali ni dovolj
učinkovito ukrepal, da bo odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost ali
zmanjšano možnost uporabe vozila,
da bo mesečne obroke sam redno plačeval,
na zahtevo leasingodajalca v roku 5 dni omogočiti ogled vozila.

d) Odstop leasingojemalca od pogodbe
Leasingojemalec lahko odstopi od pogodbe, vendar samo v primeru, da predčasno poravna vse
pogodbene obveznosti (leasingodajalec ne bo obračunaval kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi
predčasnega plačila).
Način izračuna obveznosti iz pogodbe so določeni v odstavku »predčasno odplačilo nezapadlih
anuitet«. Leasingojemalec lahko prenese pravice in obveznosti na trejo osebo, ki izpolnjuje pogoje po
tej pogodbi, vendar samo na podlagi pismene privolitve leasingodajalca. Brez privolitve lahko vstopijo
v pogodbeni odnos samo pravni nasledniki jemalca leasinga, če prevzamejo vse obveznosti iz te
pogodbe.

e) Odgovornost za rizike
Jemalec leasinga prevzema vso odgovornost za rizike ne glede na to, ali so zavarovani ali ne. To velja
tudi za primer kraje, izgube, totalnega ali delnega poškodovanja predmeta leasinga kot posledica
kateregakoli vzroka. V vseh teh primerih, je jemalec leasinga dolžan plačevati preostale anuitete do
konca obdobja leasinga.

e) Posledice zamud pri plačevanju obveznosti ter neupoštevanju pogodbenih določil
V primeru zamude pri plačevanju ima leasingodajalec pravico do zamudnih obresti od dneva valute do
dneva prejetja denarja na transakcijski račun. Zamudne obresti se obračunajo po zakonsko veljavni
zamudni obresti meri.
Zaradi zamude plačevanja pogodbene obveznosti leasingojemalec nosi vse nastale stroške za
ukrepanje, ki jih je leasingojemalec izvršil zaradi zavarovanja lastnih interesov.
Leasingojemalec se zavezuje, da bo na svojem naslovu iz te pogodbe ves čas prejemal vse prodajalčeve
izjave, pozive, opomine, itd. in v zvezi s tem nosi sam vse rizike.
Kršitev katerekoli izmed obveznosti iz predhodne točke šteje za hujšo kršitev pogodbe in sme
leasingodajalec odstopiti od nje.

f) Predčasno odplačilo nezapadlih anuitet
Jemalec leasinga lahko kadarkoli po poteku enega meseca po sklenitvi te pogodbe na podlagi pisnega
soglasja dajalca leasinga predčasno odplača še nezapadle anuitete, diskontirane z efektivno obrestno
mero, določeno v tej pogodbi, na dan predčasnega odkupa. Znesek predčasnega odkupa je razviden
tudi iz amortizacijskega načrta in sicer v stolpcu "predčasenm odkup". Preden leasingodajalec izda
izjavo o poravnavi obveznosti iz te pogodbe, jem leasingojemalec dolžan poravnati tudi vse morebitne
stroške, ki so nastali v času trajanja leasingm pogodbe (zamudne obresti, stroške izterjave,...).
Leasingodajalec ne bo obračunaval kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi predčasnega plačila.

g) Varovanje podatkov
Leasingojemalec se strinja, da leasingodajalec posreduje njegove podatke organom v kolikor
leasingodajalec smatra, da je to potrebno za realizacijo pogodbe, sicer pa mora leasingodajalec
kupčeve podatke varovati kot poslovno skrivnost. Kupčeve osebne podatke evidentira v kartoteki
kupcev in jih po potrebi posreduje zavarovalnici, poroku ali sodišču oziroma drugim pooblaščenim
državnim organom.

h) Dajatve in kazni
Vse kazni nastale zaradi prekrškov ali nepravilne uporabe vozila bremenijo leasingojemalca in jih je leta dolžan poravnati pristojnemu organu oz. leasingodajalcu. Ta njegova odgovornost traja tudi po
prenehanju te pogodbe, če kazni oz. škoda izvira iz časa, ko je leasingojemalec imel vozilo v uporabi.
Če mora račune, ki se nanašajo na kazni in stroške iz prejšnjega odstavka poravnati leasingodajalec, se
leasingojemalec zaveže leasingodajalcu povrniti, kar je ta plačal in mu plačati stroške, ki so mu nastali
v zvezi s tem.
Leasingojemalec je dolžan vse dokumente, vezane na vozilo in to pogodbo hraniti ves čas trajanja te
pogodbe. Med uporabo vozila jih je dolžan imeti s seboj. Leasingojemalec se obvezuje, glede na to, da
je on uporabnik vozila, prevzeti morebitne pristojbine, dajatve in davščine vezane na uporabo vozila,
lastništvo vozila, nakup kot posel in druge osnove.
Ta določba se nanaša na sedanje kakor tudi bodoče dajatve in davščine (sprememba zakonodaje). V
kolikor bo prišlo do spremembe zakonov ali spremenjenega tolmačenja veljavnih zakonov, si
leasingodajalec zadrži pravico spremembe dajatev skladno z zahtevami zakonodajalca. Danes veljavne
dajatve so vključene v zgoraj navedene anuitete in lastno udeležbo.

