
POMLADANSKA AKCIJA VRAČILA KUPNINE
TRAJANJE AKCIJE: OD 1. 3. 2017 DO 31. 5. 2017.

ZAPELJITE V POMLAD S PNEVMATIKAMI TRAXION
PRI NAKUPU NOVIH PNEVMATIK ZA TRAKTOR ALI KMETIJSKI STROJ VREDESTEIN TRAXION, 
FLOTATION RADIAL ALI VERSA/ENDURION PREJMETE POVRAČILO V VREDNOSTI DO 600,- EUR.

* Obvezni podatki
S sodelovanjem pri tej akciji se
sodelujoči strinja s pogoji akcije.

Podjetje*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Priimek/Ime:* ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica/Hišna številka:* ……………………………………………………………………………………………………………

Poštna št.*: ………………………………… Kraj*: ………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(v primeru dodatnih vprašanj)

E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lastnik računa:* ………………………………………………………………………………………………………………………

Banka*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

IBAN:* …………………………………………………………………………………………………………………………………………

SWIFT/BIC- koda*: …………………………………………………………………………………………………………………

 Da, priložena je kopija računa.

  Da, želim prejemati informacije od Apollo Vredesteina in se strinjam, da 

Apollo Vredestein uporablja moje podatke. 

TRAKTORSKE PNEVMATIKE
TRAXION85

ZA 2 KOSA
24” - 32” 75,- EUR

ZA 2 KOSA
34” - 42” 100,- EUR

TRAKTORSKE PNEVMATIKE, SERIJA 70/65/
XL TRAXIONXXL/TRAXION+

ZA 2 KOSA
24” - 32”  100,- EUR

ZA 2 KOSA
34” - 42”  300,- EUR

RADIALNE PNEVMATIKE ZA PRIKLJUČKE  
FLOTATION TRAC/FLOTATION PRO

ZA 2 KOSA
22.5” - 26.5” 150,- EUR

ZA 2 KOSA
30.5” - 32” 200,- EUR

AGRO-INDUSTRIJSKE PNEVMATIKE
TRAXION VERSA/ENDURION

ZA 2 KOSA
VSE VELIKOSTI 100,- EUR

Izpolnite obrazec ter ga oddajte vključno s kopijo računa do 30.06.2017 vašemu lokalnemu prodajalcu.
Apollo Vredestein GmbH, Seybelgasse 10-12, 1230 Wien

POVRAČILO V 
VREDNOSTI DO 

600,- EURO



POGOJI SODELOVANJA PRI POSEBNIH AKCIJSKIH PONUDBAH

• Pomladanska ponudba radialnih kmetijskih pnevmatik Vredestein poteka od 01.03.2017 do 31.05.2017.

• Vsi navedeni zneski vsebujejo DDV.

• Ta posebna ponudba velja samo v Sloveniji in izključno za nove pnevmatike, kupljene v paru in od sodelujočih prodajalcev

 pnevmatik Vredestein. Ponudba velja samo za radialne kmetijske in radialne implement pnevmatike.

• Bona se ne more koristiti skupaj z ostalimi posebnimi ponudbami za kmetijske pnevmatike Vredestein.

• Bon ne velja za pnevmatike zamenjane v okviru garancije. Tudi pnevmatike z lepotnimi napakami (DA-pnevmatike) so

 izključene iz posebne ponudbe.

• Apollo Vredestein GmbH ter sodelujoči prodajalci pnevmatik Vredestein si pridržujejo pravico do razkritja identitete v 

 primeru, če je to potrebno.

• Za sodelovanje bodo upoštevani izključno popolnoma opremljeni obrazci skupaj z originalnim računom. Izplačilo bona je

 možno šele po plačilu računa trgovcu.

• Ponudba ne more stopiti v veljavo v primeru, da so bili izpolnjeni obrazci poslani pred 01.03.2017 ali po 31.05.2017. Izpolnjene

 obrazce, s katerimi se uveljavlja ponudbo, se izroči lokalnemu prodajalcu.

• Ta ponudba se prekliče, če je v nasprotju z zakonodajo RS.

• Bon je v osnovi obdavčljiv promet. Apollo Vredestein ne jamči za prometni davek, kakor tudi nadaljnje davke in za bančne ter

 hipotekarne stroške obdelave ter upravljanja, ki nastanejo v povezavi s to posebno ponudbo.

• Podjetje Apollo Vredestein GmbH ni odgovorno za neizdobavo pnevmatik pri sodelujočih prodajalcih pnevmatik Vredestein.

 Zahteva po zamenjavi bona ne more stopiti v veljavo za pnevmatike, ki so bile naročene v časovnem okviru akcije, ampak 

 niso bile dostavljene v časovnem okvirju akcije.

• Apollo Vredestein GmbH si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli odpove ali prekine sodelovanje pri posebnih ponudbah brez

 napovedanega roka ali kakršnekoli razlage v primeru, da kateri od porabnikov ali od sodelujočih prodajalcev pnevmatik krši 

 te pogoje sodelovanja ali pravne predpise.

• Apollo Vredestein GmbH si pridržuje pravico do spreminjanja časa trajanja akcije, višine bona ter izbire dimenzij pnevmatik 

 pri tej posebni ponudbi po potrebi brez roka in brez utemeljitve.

 Apollo Vredestein Ges.m.b.H.

 Seybelgasse 10-12

 1230 Wien

 Österreich


