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Pridobite lahko kartico zvestobe z imenom znamke vašega vozila. Če
imate več vozil ali ste ljubitelj naših znamk, pa lahko izberete kartico
Porsche Group Card, ki ni vezana na znamko vozila. Odločite se lahko tudi
za skupinsko kartico zvestobe (družine, podjetja, ...). Osnovno različico
kartice lahko kadarkoli nadgradite tudi v plačilno kartico zvestobe.

Več informacij dobite na www.porsche-group-card.si ali pri najbližjem pooblaščenem trgovcu
ali serviserju v okviru prodajno-servisne mreže.

Kartica zvestobe

Zvestoba se pri nas nagrajuje.
Ravno zato smo za vas pripravili kartico zvestobe, s
katero pridobite številne ugodnosti, med katere sodi
tudi prilagodljivo brezgotovinsko obročno odplačevanje
produktov in storitev v okviru prodajno - servisne
mreže znamk VOLKSWAGEN, ŠKODA, AUDI, SEAT,
VOLKSWAGEN Gospodarska vozila in PORSCHE.

1.

celovitost ponudbe na enem mestu v okviru pooblaščene
prodajno-servisne mreže

2.

brezgotovinsko fleksibilno obročno odplačevanje blaga
in storitev z limitom po meri stranke

3.

20 % popusta pri nakupu izdelka meseca in brezplačni
kontrolni pregled vozila enkrat letno

4.

brezplačno asistenco 24 ur na dan, 7 dni na teden po
vsej EU, ki se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom,
ki je opravljen v pooblaščeni servisni mreži v Sloveniji

5.

pridobitev ugodnosti in bonusov ter možnost obiskov
naših dogodkov

6.

digitalizacijo storitev s SMS-sistemom, e-računi, direktnimi
obremenitvami in spletnim portalom

Pridobite si svojo ...
Svojo kartico zvestobe lahko pridobite na naslovu
www.porsche-group-card.si, vlogo pa nato dokončate,
dopolnite in podpišete na izbranem pooblaščenem
servisu ali pri trgovcu v okviru prodajno-servisne mreže
znamk VOLKSWAGEN, ŠKODA, AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN
Gospodarska vozila in PORSCHE. Kartico boste prejeli
po pošti v petih delovnih dneh po podpisu vloge. Pri
pooblaščenem trgovcu ali serviserju lahko po želji
izpeljete tudi celoten postopek pridobitve plačilne kartice
zvestobe.

Minimalni znesek obroka znaša 20 evrov ali 5 % odprte glavnice*. Višina limita je določena
glede na boniteto stranke. Več o ugodnostih si preberite na www.porsche-group-card.si

Več informacij dobite na www.porsche-group-card.si
ali pri najbližjem pooblaščenem trgovcu ali serviserju
v okviru prodajno-servisne mreže.

* Če bodo na dan izdaje obvestila obveznosti stranke iz naslova še neodplačanega dolga,
nastalega v zvezi z uporabo kartice, znašale do 25,00 EUR, se stranka bremeni do višine
navedenega zneska, povečanega za natekle pogodbene obresti in morebitne stroške, ki jih
določajo Pogodbeni pogoji.
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