PARKIRAJ EN MESEC BREPLAČNO!
AKCIJA
PRIPELJI PRIJATELJA
Če imate sklenjeno pogodbo za najem parkirnega
mesta, povabite prijatelja, da jo sklene tudi on!
Za vse obstoječe in nove najemnike v tej akciji velja
mesec parkiranja brezplačno!
VSEBINA
Pripelji prijatelja je akcija, v kateri lahko sodelujete vsi najemniki parkirnih mest v parkirni hiši, tako, da sklenitev
najemnega razmerja za parkirno mesto v parkirni hiši priporočite prijatelju, ki vaše podatke (ime, priimek) navede ob
izpolnitvi vloge za najem parkirnega mesta za dobo 12 mesecev.
Akcija - Pripelji prijatelja (v nadaljevanju: akcija) traja od 01.10.2019 do preklica.

Obstoječi najemniki ste vsi tisti, ki imate v času sklenitve pogodbe z novim najemnikom, kateri navaja vaše podatke,
sklenjeno najemno razmerje za katerikoli najem parkirnega mesta.
Novi najemnik (prijatelj) je oseba, ki do pričetka akcije najmanj dve leti ni imela sklenjene najemne pogodbe za parkirno
mesto v parkirni hiši, po pričetku akcije pa to sklene in ob prijavi navede podatke obstoječega najemnika in gre hkrati za
prvi najem parkirnega mesta.

POGOJI ZA SODELOVANJE
Novi najemniki sodelujejo v akciji tako, da ob sklenitvi najemne pogodbe predložijo podatke obstoječega najemnika, ki je
priporočil najem parkirnega mesta.
Obstoječi najemnik za vsakega novega najemnika (število novih najemnikov ni omejeno) ter vsak nov najemnik, prejmeta
bonus v enkratni vrednosti enomesečnega najema, ko novi najemnik sklene pogodbo za najmanj 12 mesecev.
Obstoječemu in novemu najemniku se pridobljeni bonus upošteva pri prvem računu izdanem po sklenitvi najemnega
razmerja z novim najemnikom. V primeru, če je znesek bonusa, ki pripada obstoječemu najemniku, višji od mesečnega
zneska, ki ga le ta plačuje za najem, se preostanek vrednosti bonusa koristi v naslednjem mesecu oziroma ob naslednjem
izdanem računu in tako dalje, dokler ni bonus v celoti izkoriščen.
Bonusa ni mogoče prenesti na drugo osebo. Obstoječi najemnik lahko bonus izkoristi izključno pri obračunu najemnine za
parkirno mesto.
V kolikor najemnik (obstoječi ali novi) iz kakršnihkoli razlogov prekine najemno razmerje pred iztekom 12 mesecev od
pridobitve bonusa s to akcijo, pravica do bonusa v vsakem primeru ugasne, najemnik pa je dolžan parkirni hiši povrniti
vrednost že prejetih bonusov.
V Ljubljani, 01.10.2019

