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Prevara z dizelskim motorjem 

 18. 9. 2015: Volkswagen prizna, da je v dizelske motorje vgrajeval 
priklopno napravo, ki prepoznava testni cikel in prilagodila 
delovanje motorja 

 med običajno vožnjo tudi do 40x višji izpusti NOx kot v laboratoriju 
 motorji, vgrajeni v avtomobile znamk Audi, Seat, Škoda in VW 

 
 v tem času je VW v ZDA izplačal 15 milijard ameriških dolarjev 

odškodnine potrošnikom in državi, v Evropi niti centa 



Kaj smo delali v zadnjih dveh letih 

 takoj po izbruhu afere smo začeli z informiranjem potrošnikov o 
njihovih pravicah, hkrati pa smo iskali poti za uveljavljanje teh 
pravic 

 dva sestanka z uvoznikom, na katerem smo jim predstavili naše 
zahteve 

 BEUC se je sestal z vodstvom VW, a za naše zahteve po pravični 
odškodnini so ostali gluhi 
 

 nobenega odziva na strani države (premalo plačan DMV, zaščita 
potrošnikov?, varstvo konkurence ...) 



Skupna akcija potrošniških organizacij 
 kolektivne tožbe v Belgiji, Italiji, Španiji, na Portugalskem 
 rešitev za države, ki nimajo sistema kolektivnih tožb, koordinira 

Evropska potrošniška organizacija BEUC 
 akciji se pridružuje vse več potrošniških organizacij 
 skupaj s Slovenijo kampanjo danes začenjajo še v Švici, Litvi in 

Slovaški 
 Potek kampanje: 

 zbiranje prijav od 12. 9. 2017 (najmanj 1000 upravičencev) 
 v drugi fazi (novembra 2017) prenos terjatev na ZPS 
 cilj: izplačilo odškodnin za prevarane potrošnike 

 

www.preVWara.si 



Kampanja PreVWara 
 Cilj: združiti potrošnike, lastnike prizadetih avtomobilov in izterjati 

odškodnino na sodišču 
 Brez tveganja: Kupci avtomobilov s prijavo ne prevzemajo 

nobenega tveganja zase ali za svoje vozilo. Sodelujočim ne bo treba 
poravnati nobenih stroškov odvetnikov, sodnih taks in podobno, če 
bodo zahtevki zavrnjeni. 

 Preprosta: Vse, kar morajo predložiti prevarani kupci, je 
dokumentacija, ki dokazuje, da so lastniki avtomobilov z dizelskimi 
motorji z vgrajeno programsko opremo za zavajanje na testih 
izpustov. 

Sodelovanje v akciji lahko oškodovancem prinese le korist, 
če pa postopek ne bo uspešen, nimajo nobenih stroškov. 



PreVWara v praksi 
 Upravičenci: lastniki avtomobilov znamk Audi, Seat, Škoda, 

Volkswagen z 1,2-, 1,6- in 2,0-litrskim dizelskim motorjem EA189 
(Euro5), ki so jih (rabljene ali nove) kupili pred 18. 9. 2015 

 Prijava: obrazec na spletni strani www.preVWara.si 
 Odvetniki: nemška podružnica odvetniške pisarne Hausfeld, njihovi 

sodelavci so že uspešno nastopili proti VW v ZDA 
 Pokrivanje stroškov: sodelovanje s skladom Burford German 

Funding LLC omogoča, da v primeru negativnega izida potrošniki ne 
bodo imeli nobenih stroškov 

 Sodišče: tožbo bomo vložili pred nemških sodiščem v 
Braunscwheigu 



Vprašanja? 


