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Hčerinske družbe Volkswagen Financial Services AG in njena sestrska družba Volkswagen Bank GmbH ponujajo različne storitve pod skupno znamko „Volkswagen Financial 

Services“. Pri tem gre za bančne storitve (ki jih zagotavlja Volkswagen Bank GmbH), storitve leasinga (ki jih zagotavlja Volkswagen Leasing GmbH), zavarovalne storitve (ki jih 

zagotavljata Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) ter storitve mobilnosti (ki jih zagotavlja med drugim Volkswagen Leasing GmbH). Poleg tega 

posredujemo tudi zavarovalne produkte drugih ponudnikov. 

Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig | Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig | Stanje: februar 2020 | Pridržujemo si pravico do sprememb! | 

Ponudba velja za velike stranke. | Za posebne odjemalce in državne organe so možna odstopanja. 
 © VW FS 2020 

Europa Service. 

Informacije za servisne delavnice 
v drugih evropskih državah. 

Leasingojemalec iz druge države lahko ob predložitvi svoje kartice Europa Tank & 

Service ali svoje servisne kartice Volkswagen Leasing Europa Service Card 

servisiranje in popravila (tudi popravila po nezgodah) opravi brezgotovinsko. 

Stroške za to poravna kontaktna točka Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 

Preverite, ali se podatki vozila (številka šasije in registrska oznaka) ujemajo 

s podatki v prometnem dovoljenju vozila. Kartica Europa Service Card velja od 

dneva registracije oz. izstavitve do izteka dogovorjenega pogodbenega obdobja. 

Čas trajanja pogodbe je naveden v mesecih. Te podatke najdete v vrstici na dnu 

kartice Europa Service Card. Če predvideni stroški za potrebna dela presegajo 

150 EUR (oz. protivrednost v ustrezni lokalni valuti), pridobite odobritev 

kontaktne točke Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 

 

Za to so potrebni naslednji podatki: 

 številka pogodbe 

 ime/naslov 

 registrska oznaka/državljanstvo 

 številka šasije 

 število prevoženih kilometrov 

 nezgoda: da/ne 

 predvideni stroški popravila 

 

Te podatke prenesite tudi na račun. Račun mora biti izstavljen na družbo 

Volkswagen Leasing GmbH. Kupec naj račun podpiše, nato pa ga v roku  

14 dni pošljite na kontaktno točko: 

 

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 

Fay u. 27 

HU-1139 Budapest 

Telefon: +36 1 451 5500 



 Stran 2 

Hčerinske družbe Volkswagen Financial Services AG in njena sestrska družba Volkswagen Bank GmbH ponujajo različne storitve pod skupno znamko „Volkswagen Financial 

Services“. Pri tem gre za bančne storitve (ki jih zagotavlja Volkswagen Bank GmbH), storitve leasinga (ki jih zagotavlja Volkswagen Leasing GmbH), zavarovalne storitve (ki jih 

zagotavljata Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) ter storitve mobilnosti (ki jih zagotavlja med drugim Volkswagen Leasing GmbH). Poleg tega 

posredujemo tudi zavarovalne produkte drugih ponudnikov. 

Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig | Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig | Stanje: februar 2020 | Pridržujemo si pravico do sprememb! | 

Ponudba velja za velike stranke. | Za posebne odjemalce in državne organe so možna odstopanja. 
 © VW FS 2020 

Upoštevajte možnost dobav brez davka na dodano vrednost znotraj EU. Za to je 

treba na računu navesti ustrezno identifikacijsko številko za DDV dobavitelja in 

prejemnika računa (Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317) ter klavzulo 

o oproščeni dobavi znotraj skupnosti. 

Če je opravljena še kakšna druga storitev, se kraj opravljanja storitve premakne 

v Nemčijo, ker prejemnik računa nastopa izključno samo pod nemško 

identifikacijsko številko za DDV (Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317). 

Na računu je prav tako treba navesti ustrezne identifikacijske številke za DDV 

dobavitelja in prejemnika računa ter opombo o davčnem dolgu prejemnika 

računa. 
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Postopek Europa Service. 

1 UPRAVLJAVEC VOZNEGA 

PARKA  
Pogoj je:  
Pogodba o leasingu z Volkswagen 

Leasing GmbH 

3 UPRAVLJAVEC VOZNEGA 

PARKA  

4 VOZNIK SLUŽBENEGA VOZILA  
Podpis računa 

8 KONTAKTNA TOČKA 

USTREZNE DRŽAVE  
Pošiljanje računa v roku 14 dni na 

K Auto Oy. 

 

 

 

 

2 UPRAVLJAVEC VOZNEGA PARKA  
    S potrditvijo pogodbe prejem kartice 

Europa Service Card 

4 VOZNIK SLUŽBENEGA VOZILA 
Ob koriščenju storitev servisne delavnice voznik 
službenega vozila predloži kartico Europa Service 

Card servisni delavnici v drugi evropski državi. 

5 SERVISNE DELAVNICE  
Potrebno preverjanje podatkov vozila 

(številka šasije in registrska oznaka ter 
podatki v prometnem dovoljenju vozila) 

6 SERVISNE DELAVNICE  
Če stroški presegajo 150 EUR (oz. protivrednost 

v ustrezni lokalni valuti), pridobitev odobritve 

s strani kontaktne točke: K Auto Oy (glejte pristojno 

kontaktno točko) z naslednjimi podatki: številka 
pogodbe, ime/naslov, registrska 

oznaka/državljanstvo, številka šasije, število 

prevoženih kilometrov, nezgoda: da/ne, predvideni 
stroški popravila 

7 SERVISNE DELAVNICE  
Izstavitev računa na Volkswagen Leasing GmbH: 

1. Pri dobavi brez DDV znotraj EU:  
• št. za DDV dobavitelja  
• št. za DDV prejemnika računa  
(Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317) 

• Klavzula o oproščeni dobavi znotraj skupnosti 
2. Če je opravljena še kakšna druga storitev, 

se kraj opravljanja storitve premakne v Nemčijo, 

ker prejemnik računa nastopa izključno samo 

pod nemško identifikacijsko številko za DDV. 
 


