
10+1
gratis
Termostatske 
radiatorske glave 
RA2944 in termostatski 
ventili RA-N.

500 €
nagrade!
V decembru bomo izžrebali 6 
srečnežev. Vsak bo prejel bon 
za nakup Danfossovih izdelkov 
v vrednosti 500 EUR (znesek ne 
vsebuje DDV-ja)!

Ob enkratnem nakupu 10 kosov plinsko polnjenih termostatskih glav 
RA2944 (koda: 013G2944) ali 10 kosov RA-N termostatskih radiatorskih 
ventilov (koda: 013G0011, 013G0012, 013G0013,013G0014, 013G0231, 013G0232, 
013G0233, 013G0234) dodamo 1 kos brezplačno.
 
Veljavnost promocijske akcije je od 16.8. - 30.11.2022.



Kako do nagrade?
V obdobju od 16.8. do 30.11.2022 boste ob enkratnem nakupu celotnega 
seta, t.j. 10 kos termostatskih glav (art. 013G2944) in 10 kos termostatskih 
ventilov (kode art. 013G0011, 013G0012, 013G0013,013G0014, 013G0231, 
013G0232, 013G0233, 013G0234) na prodajnem mestu enega od Danfossovih 
veletrgovskih partnerjev*, poleg gratis izdekov prejeli tudi po en kupon za 
sodelovanje v nagradnem žrebanju. Ob enkratnem nakupu več celotnih setov 
ste upravičeni do več kuponov. Kupon izpolnite in ga oddajte prodajalcu na 
mestu nakupa.
Nagradna žrebanja bodo potekala v mesecu decembru dne 6.12., 9.12. in 
14.12.2022. Ob vsakem žrebanju bomo izžrebali po dva dobitnika nagrade, 
t.j. vrednostni bon, s katerim bo dobitnik nagrade upravičen do nakupa 
Danfossovih izdelkov** v protivrednosti 500 EUR (znesek ne vsebuje DDV-ja)! 
Vnovčitev vrednostnega bona bo možna do 30.6.2023 na prodajnem mestu, 
kjer je bil oddan dobitni kupon.

* Seznam prodajnih mest Danfossovih veletrgovskih partnerjev je dosegljiv na spletnem naslovu  https://
www.danfoss.com/sl-si/contact-us/contacts-list/?filter=countryCode%3ASI%2Csegments%3ADHS
** Seznam izdelkov je razviden v Danfossovem ceniku ogrevalne tehnike 2022, ki je dosegljiv na spletnem 
naslovu www.danfoss.com/sl-si/

Ime in priimek: 
Naziv podjetja: 

Naslov podjetja, pošta:  

E-mail naslov: 
Telefon: 
Mesto nakupa - naziv veletrgovca, kraj: 

 
Ime in priimek prodajalca: 
Datum nakupa: 
Dobavnica št.: 

Podpis:

S podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki resnični in da sem seznanjen/a ter se strinjam s Pravilnikom nagradne igre, 
ki je objavljen na  www.danfoss.com/sl-si/. S sodelovanjem v nagradni igri dovoljujem, da Danfoss Trata d.o.o. uporablja 
moje osebne podatke za namene tržno komunikacijskih aktivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  
(ZVOP-1) in jih hrani do preklica te izjave. Tako me Danfoss Trata d.o.o. lahko obvešča o posebnih aktivnostih. Če bom 
izbran/a kot nagrajenec/ka v nagradni igri, s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov 
na spletni strani www.danfoss.com/sl-si/ in sicer z imenom, priimkom, nazivom podjetja. Nagradno žrebanje bo potekalo 
6.12., 9.12. in 14.12.2022. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po telefonu ali po pošti v roku 10 delovnih dni od dneva 
žrebanja. Seznam nagrajencev bo v roku 10 delovnih dni objavljen tudi na spletni strani www.danfoss.com/sl-si/


