
Upoštevaje določbo  120. Obligacijskega zakonika ter drugega odstavka 7. člena in 20. 
člen Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju: ZVPot-1) 
sprejema družba SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: SML) naslednje  
 
 

SPLOŠNE POGOJE SPLETNE REZERVACIJE VOZIL 
 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 
Družba SML upravlja spletni strani https://www.prvaizbira.si in 
https://www.preverjeno.vozilazjamstvom.si (v nadaljevanju: spletna stran), na katerih 
SML in pooblaščeni trgovci vozil Ford v Sloveniji (v nadaljevanju prodajalci) oglašujejo 
nova in rabljena vozila.  
 
Vsa vozila, objavljena na spletni strani, so pri SML ali prodajalcih.  
 
 

2. člen 
 
Splošni pogoji spletne rezervacije vozil (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pogoje 
spletne rezervacije vozila pri prodajalcu in pogoje nakupa rezerviranega vozila.  
 
Splošni pogoji zavezujejo vse prodajalce. 
 
Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani. Z izvedbo rezervacije vozila stranka potrjuje, 
da je Splošne pogoje prejela, jih je prebrala in z njimi v celoti soglaša.  
 
 

3. člen 
 
Splošni pogoji veljajo za vse stranke, to je pravne ali fizične osebe, razen 15. člena, ki 
velja zgolj za pravne osebe.  
 
 

4. člen 
 
Na podlagi Splošnih pogojev sklenjeni dogovori med prodajalcem in stranko so zavezujoči 
samo v primeru, da so sklenjeni v pisni obliki in podpisani s strani obeh strank.  
 
 
II. Postopek spletne rezervacije 

 
5. člen 

 
Vsa vozila, ki so v danem trenutku na voljo pri prodajalcih ali SML, so objavljena na spletni 
strani. Objava vozila na spletni strani ne predstavlja ponudbe, temveč vabilo k ponudbi 
pod objavljenimi pogoji. 
 
Stranka lahko vozilo, ki je objavljeno na spletni strani, rezervira, razen v primeru, da je 
vozilo že rezervirano za drugo stranko. Za vozila, ki jih oglašuje oziroma so na zalogi pri 
SML, mora stranka pred izvedbo rezervacije izbrati pooblaščenega trgovca, pri katerem 
želi rezervirati vozilo.  
 

https://www.prvaizbira.si/
https://www.preverjeno.vozilazjamstvom.si/


V okviru postopka rezervacije stranka izpolni obrazec za rezervacijo vozila, ki je objavljen 
na spletni strani. Dogovor o spletni rezervaciji je sklenjen oziroma je rezervacija potrjena, 
ko prodajalec stranki z elektronskim sporočilom potrdi rezervacijo in ko je stranka plačala 
znesek rezervacije, določen v 13. členu teh Splošnih pogojev. 
 
 
 

6.  člen 
 
Rezervacijo lahko prodajalec zavrne brez navedbe razlogov.  
 
Prodajalec bo rezervacijo zavrnil predvsem, če vozila iz kateregakoli razloga ni mogoče 
dobaviti ali če je vozilo že v postopku rezervacije za drugo stranko. Prodajalec bo zavrnil 
rezervacijo tudi v primeru, če je pri objavi vozila na spletni strani prišlo do napake pri 
vnosu kateregakoli podatka o vozilu. V tem primeru bo prodajalec stranki sporočil pravilne 
podatke o vozilu, stranka pa se bo lahko odločila ali vztraja pri rezervaciji ali odstopa od 
rezervacije.  
 
 

7. člen 
 
S potrditvijo spletne rezervacije se prodajalec zaveže, da bo v času veljavnosti rezervacije 
stranka imela možnost skleniti pogodbo za nakup rezerviranega vozila. 
 
Prodajalec stranki ne odgovarja za nobeno škodo, če kljub potrjeni spletni rezervaciji vozila 
sklenitev kupoprodajne pogodbe za rezervirano vozilo iz kateregakoli razloga ne bi bila 
mogoča.  
 
S potrditvijo rezervacije za stranko ne nastanejo nobene obveznosti. 
 
 

8. člen 
 
Iz istega elektronskega naslova je dopustno opraviti več rezervacij. Prodajalec ima po lastni 
diskreciji pravico zavrniti rezervacijo oziroma rezervacije, če oceni, da rezervacije niso 
opravljene z namenom nakupa rezerviranih vozil oziroma gre za zlorabo sistema rezervacij.   
 
 

9. člen 
 
Potrjena rezervacija je veljavna 3 dni, to je do konca delavnika tretjega dne od dneva 
potrditve rezervacije (npr. rezervacija, potrjena kadarkoli v ponedeljek, je veljavna do 
konca delavnika v četrtek).   
 
Rezervacija preneha: 

- s potekom časa, navedenega v predhodnem odstavku, ali  
- z obvestilom stranke, da odstopa od rezervacije, ki ga stranka pošlje na elektronski 

naslov, s katerega je prejela potrdilo o rezervaciji.  
 

 
10.   člen 

 
Po potrjeni rezervaciji istega vozila ne bo mogoče ponovno rezervirati, dokler aktivna 
rezervacija ne poteče. 
 
 

11.   člen 
 



Po potrjeni rezervaciji bo prodajalec, pri katerem je stranka rezervirala vozilo, kontaktiral 
stranko in se dogovoril za termin ogleda vozila.  
 
 
 
 
III. Stroški rezervacije in cene vozil 
 

12.   člen 
 
Za potrditev spletne rezervacije je stranka dolžna plačati znesek ____ EUR (znesek 
rezervacije). 
  
Znesek rezervacije iz predhodnega odstavka se v primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe 
za rezervirano vozilo lahko vrne stranki ali pa se všteje v kupnino oziroma aro za zadevno 
vozilo. 
 
V primeru, da ne pride do nakupa rezerviranega vozila, bo prodajalec stranki vrnil plačani 
znesek rezervacije, in sicer brez obresti, v roku _8_ delovnih dni od izteka veljavnosti 
rezervacije.  
 
 

13.   člen 
 
Cene vozil, objavljenih na spletni strani, so navedene v evrih in vključujejo davek na 
motorna vozila (DMV) ter 22 % davek na dodano vrednost (DDV).  
 
SML ne jamči za pravilnost podatkov o ceni vozil ali drugih lastnosti vozil, ki jih na spletni 
strani objavljajo prodajalci. V primeru napake prodajalca pri vnosu cene ali drugih 
podatkov bo prodajalec pred potrditvijo rezervacije obvestil stranko o pravilni ceni v skladu 
s 6. členom Splošnih pogojev. 
 
 
IV. Sklenitev pogodbe za nakup vozila 
 
 

14.   člen 
 
Potrjena rezervacija ne predstavlja sklenitve kupoprodajne pogodbe za vozilo. 
 
Plačani znesek rezervacije ne predstavlja are niti predplačila. 
 
Če se bosta prodajalec, pri katerem je stranka rezervirala vozilo, in stranka dogovorila za 
kupoprodajo rezerviranega vozila, bosta sklenila pisno kupoprodajno pogodbo v prostorih 
prodajalca. 
 
 

15.   člen 
 
Ne glede na določilo tretjega odstavka 14. člena Splošnih pogojev lahko izključno pravne 
osebe in samostojni podjetniki, če vozilo kupujejo za opravljanje svoje dejavnosti,  
kupoprodajno pogodbo za nakup rezerviranega vozila s prodajalcem sklenejo tudi z 
uporabo elektronskih sredstev, in sicer tako, da si s prodajalcem po elektronski pošti 
izmenjajo kopijo podpisane in žigosane (če pravna oseba oziroma samostojni podjetnik 
uporablja žig pri poslovanju) kupoprodajne pogodbe. 
 
 
 



V. Končne določbe 
 
 

16.   člen 
 
SML in prodajalci skrbijo za varstvo osebnih podatkov strank na način, da sprejmejo 
tehnične in organizacijske ukrepe za njihovo varstvo. Vsi sprejeti ukrepi so opredeljeni v 
pravilnikih o varstvu osebnih podatkov, ki jih SML in prodajalci pri svojem poslovanju v 
celoti upoštevajo.  
 
 

17.   člen 
 
SML je zgolj upravljavec spletne strani in v nobenem primeru ne nastopa kot prodajalec in 
tudi ne jamči za prodajalce. S potrditvijo rezervacije stranka vstopa v pravno razmerje s 
prodajalcem rezerviranega vozila, ne s SML. 
 
SML ne odgovarja za nobene obveznosti prodajalcev, ki bi izvirale iz naslova spletne 
rezervacije vozila ali nakupa vozila od prodajalca. 
 
SML v nobenem primeru ne odgovarja za prekinitev povezave ali motnje v delovanju 
spletne strani.  
 
 

18.   člen 
 
Za vse morebitne spore med prodajalcem in stranko, nastale v zvezi z opravljeno 
rezervacijo ali Splošnimi pogoji, se uporablja slovensko pravo.  
 
V primeru, da spora ni mogoče rešiti po mirni poti, je za njegovo reševanje pristojno 
sodišče glede na sedež zadevnega prodajalca oziroma sodišče glede na kraj stalnega 
oziroma začasnega prebivališča potrošnika.  
 
 

19.   člen 
 
SML si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti Splošne pogoje ali prenehati ponujati storitev 
spletne rezervacije.  
 
Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.  
 
 

20.   člen 
 
Podatki o SML: 
 

Naziv Naslov Pošta Matična št. Davčna št. Telefon 

SUMMIT MOTORS 
LJUBLJANA d.o.o. 

Flajšmanova 3 1000 Ljubljana 5718520000 SI12227021 01/25-25-110 

 
 
 
 
 
 
 
 



Podatki o prodajalcih: 
 

Naziv Naslov Pošta Matična št. Davčna št. Telefon 

SUMMIT AVTO 
d.o.o. 

Flajšmanova 3 1000 Ljubljana 1716646000 SI48612880 01/25-25-125 

AVTO RAJH D.O.O. Jeruzalemska cesta 1 9240 LJUTOMER 1662244000 SI92031188 02/522-39-44 

ASPC Drobnič d.o.o. IND. CONA 
PODSKRAJNIK 28 

1380 CERKNICA 1411730000 SI32177631 01/709-66-40 

AC Vovk d.o.o. Ločna 10a 8000 Novo mesto 6791336000 SI22779540 07/302-17-12 

PRIMA I.E. Nova 
Gorica d.o.o. 

Cesta IX. Korpusa 96 5250 Solkan 5748135000 SI16240278 05/330-38-80 

Nova d.o.o. Šalara 31/d 6000 Koper 5383846000 SI97658472 05/66-35-668 

Avto Kadivec Janez 
Kadivec s.p. 

Pipanova cesta 46 4208 Šenčur 5886446000 SI53992059 04/279-00-23 

Avtomobili P.R. 
d.o.o. 

Plinarniška 1 2000 Maribor 1323776000 SI87127954 02/228-30-00 

Edo Jagodič s.p. Grliče 10 3241 Podplat 5308561000 SI29712483 03/582-42-98 

Čepin d.o.o. Celjska cesta 49 3212 Vojnik 5869021000 SI34730010 03/828-01-53 

Avtomarket 
Rebernik d.o.o. 

Brezno 47 2363 Podvelka 5584884000 SI19978782 02/87 66 265 

 
 
 
 

SUMMIT MOTORS LJUBLJANA d.o.o. 
 


