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SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI PRODAJNE AKCIJE:  
  IZBERITE MODRO, IZBERITE DOMAČE!    

  

1.   VSEBINA PRODAJNE AKCIJE  
  
V času od 05.11.2021 do 30.11.2021 oziroma do preklica ob nakupu produktov in storitev pridobi končni kupec – 
fizična oseba:  
  
OB NAKUPU KOMPLETA OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE (ZUNANJA IN NOTRANJA ENOTA) je stranka (končni 
kupec) upravičen do nakupa treh paketov:   

• PAKET VARNOST za doplačilo 10 EUR: Paket Varnost omogoča možnost nakupa dodatne 3-letne 
pogodbene garancije na skupno 5 let. V času trajanja akcije je za samo 10 EUR (z vključenim 22% 
DDV), ki jih podjetje nameni v dobrodelne namene. Vrednost celotnega paketa varnost sicer znaša 
600,00 EUR z 22% DDV.   

  
• 50% popust na PAKET ZAŠČITA: 2 kosa aditiva Boilermag BM1 ali BM7 in 1 kos magnetni filter 

Spirotrap 1’. Vrednost celotnega paketa po veljavnem ceniku znaša 232,00 EUR z 22% DDV.      
   

• Pri TRETJEM PAKETU pa stranka lahko izbira med tremi ponudbami ob doplačilu 10 EUR  (z 
vključenim 22 % DDV), ki jih podjetje nameni v dobrodelne namene.   

a) Prenosni zvočnik SONY XP500 serije X v vrednosti 349,90 EUR (z vključenim 22 % DDV)              
 Šifra: 12533  

b) Kuhinjski robot Tefal Masterchef gourmet QB516D, moči 1100 W v vrednosti 399,90 EUR (z  
vključenim 22 % DDV)                                                                                                                                                  
 Šifra: 12532  

c) Sesalnik Kaercher WD 6 Premium (moč 2000 W)  v vrednosti 249,90 EUR (z vključenim 22 % DDV)  
• Šifra: 12530  

  
OB NAKUPU SANITARNE TOPLOTNE ČRPALKE ORCA ZEUS ZSW s standardno montažo je stranka (končni kupec) 
upravičen do:   

• Popusta pri  standardni montaži** sanitarne toplotne črpalke v višini 86,95 %. Kar pomeni, da 
stranka poravna le 50 EUR z že vključenim 9,5 % DDV.  Polna cena standardne montaže znaša 383,25 
EUR z vključenim 9,5 % DDV. Popust velja le v primeru hkratnega nakupa produkta in storitve.   

  

  
  
  



  

• PAKET VARNOST* za samo 10,00 €: Podaljšanje garancije na skupno 5 let je v času trajanja akcije 
za samo 10,00 €. Vrednost paketa po veljavnem ceniku znaša 244,00 EUR z vključenim 22 % DDV.   

 
  

*Paket varnost ni mogoče skleniti za enote WAVE Composite.   
**Popust na montažo se prizna samo ob nakupu sanitarne toplotne črpalke ZEUS ZSW (230 in 300 L različica). Ne velja za 
model ZEUS PLUS in model WAVE Composite.   
   
OB NAKUPU LOKALNEGA PREZRAČEVANJA PICO 50 + je stranka (končni kupec) upravičen do:   
  

• Popusta pri  standardni montaži lokalnega rekuperatorja. Kar pomeni, da stranka poravna le 10 
EUR z že vključenim 9,5 % DDV za montažo enega rekuperatorja.  Vrednost standardne montaže za 
1 rekuperator po veljavnem ceniku znaša 142,35 EUR z 9,5 % DDV. Popust velja le v primeru 
hkratnega nakupa produkta in storitve.   

  
  

• PAKET ČISTILNIK OKEN - KAERCHER WV 2 PLUS N za doplačilo 10 EUR z vključenim 22 % DDV. 10 
EUR podjetje podari v dobrodelne namene. Priporočena maloprodajna cena paketa je 64,90 EUR z 
vključenim 22 % DDV.  

   
  
* Preboj stene ni vključen v standardno montažo in se obračuna po veljavnem ceniku.                                                                 
**Do paketa je stranka upravičena ob hkratnem nakupu 3 ali več kosov lokalnega rekuperatorja PICO 50+.   
  
  
2.   SPLOŠNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE  
   
Prodajna akcija velja od 15.09.2021 do odprodaje zalog oziroma do preklica. Ta akcija izključuje vse druge akcije. 
Popusti in akcije se ne seštevajo.   

Pogoje iz prodajne akcije, imajo vse fizične osebe, ki kupijo neposredno pri podjetju Orca Energija d.o.o.   
  
Ugodnosti iz prodajne akcije in po akcijskih pogojih niso zamenljive za denar, popust ali kakršnokoli drugo ugodnost. 
Prejemniki ugodnosti od organizatorja ali dobavitelja nimajo pravice zahtevati drugačne ali večje ugodnosti, kot so 
navedene v Splošnih pravilih in pogojih prodajne akcije. Akcijski popusti se med seboj izključujejo.   
  
Za zagotovitev pravic iz prodajne akcije po akcijskih pogojih je potrebno pridobiti ponudbo do najkasneje 30.10.2021 
oz. do preklica akcijske ponudbe  in celotno plačilo predračuna za blago in ugodnost najkasneje do datuma 
navedenega na prejeti ponudbi. V nasprotnem primeru do ugodnosti po akcijskih pogojih kupec ni upravičen. 
Organizator bo izdobavo vseh plačanih predračunov iz naslova akcije izvedel najkasneje do 31.1.2022.   
  
3.   ORGANIZATOR IN NAMEN PRODAJNE AKCIJE  
Organizator prodajne akcije je podjetje Orca Energija, d. o. o., Vodovodna ulica 30 c, 2000 Maribor, Slovenija, ID za 
DDV: SI 78068681 (v nadaljevanju organizator).   

  



  
  

Namen prodajne akcije je spodbujanje prodaje ogrevalnih toplotnih črpalk in lokalnih rekuperatorjev iz ponudbe 
podjetja Orca Energija d.o.o., Organizator želi s prodajno akcijo pridobiti nove kupce in širiti prepoznavnosti 
podjetja. 

  

  

4.   OBMOČJE IZVAJANJA PRODAJNE AKCIJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI  

Prodajna akcija se bo izvajala na območju Republike Slovenije in bo oglaševana na sedežu podjetja, na spletni strani 
www.si.orcaenergy.eu, na socialnih omrežjih, ki jih podjetje uporablja, na prodajnih letakih/katalogih ter v skladu z 
media planom podjetja Orca energija d.o.o..  

  
5.   TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE  
Prodajna akcija velja od vključno 05.11.2021 do  30.11.2021 oziroma do preklica akcije.  

  
6.   SODELUJOČI V PRODAJNI AKCIJI  
V prodajni akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
sprejemajo ta Splošne pravila in pogoje sodelovanja ter v obdobju akcije kupijo enega izmed produktov, ki jih ponuja 
podjetje Orca Energija d.o.o..   

  
  
Maribor, 04.11.2021 
Orca Energija d.o.o.  



  


