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SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI PRODAJNE AKCIJE:
ORCA SPOMLADANSKA AKCIJA – V ČASU SEJMA DOM
od 09.03.2020 do 31.03.2020

1. VSEBINA PRODAJNE AKCIJE
V času od 09.03.2020 do vključno 31.03.2020 ob nakupu produktov in storitev pridobi končni kupec – fizična oseba:
OB NAKUPU TOPLOTNE ČRPALKE ORCA prejme stranka (končni kupec) možnost dokupa:
• Paket Ohlajeni za 10 EUR: Stenska klimatska naprava Orca SMVH12A12 + Orca SMVH12B moči 3,5 kw. Na
klimatsko napravo velja 2-letna garancija. Wi-fi modul in podaljšanje garancije za 3 leta na skupno 5 let se
obračunata po veljavnem ceniku. Vrednost celotnega paketa po veljavnem ceniku znaša 669,80 EUR z 22%
DDV.
• Paket Varnost za 10 EUR*: 2 leti redne garancije + dodatna 3 leta garancije = 5-letna proizvajalčeva
pogodbena garancija za komplet toplotna črpalka Orca + Mitsubishi, tokrat samo za doplačilo 10,00 EUR.
Celotni znesek doplačila podjetje Orca Energija d.o.o. nameni v dobrodelne namene. Vrednost paketa po
veljavnem ceniku znaša 600,00 (z vključenim 22 % DDV).
• PAKET ZAŠČITA S 50% popustom: 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.
*Podaljšana garancija “Paket Varnost” ne velja na enote Mono XL, Duo 300 XL, Duo Solar 300 XL in vse kaskadne
enote.
OB NAKUPU TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE SANITARNE VODE ORCA prejme stranka (končni kupec):
Ob nakupu modela Orca Zeus 300 nudimo dodatne ugodnosti:
● Paket Varnost brezplačno*: 2 leti garancije + 3 leta garancije = 5-letna proizvajalčeva pogodbena
garancija brezplačno. Vrednost paketa po veljavnem ceniku znaša 244,00 EUR z 22 % DDV
● Standardna montaža brezplačno. Vrednost standardne montaže po veljavnem ceniku znaša 327,40
EUR z 9,5 % DDV.
Ob nakupu ostalih modelov Orca toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode izkoristite:
● Paket Varnost brezplačno*: 2 leti garancije + 3 leta garancije = 5-letna proizvajalčeva pogodbena
garancija brezplačno. Vrednost paketa po veljavnem ceniku znaša 244,00 EUR z 22 % DDV
*Paket Varnost ne velja za modele Orca Wave Composite.

OB NAKUPU LOKALNEGA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA Z REKUPERATORJEM PICO 50 nudimo naslednje
ugodnosti:
● Standardna montaža brezplačno: Vrednost standardne montaže po veljavnem ceniku znaša 142,35 EUR z
9,5 % DDV. Preboj stene ni vključen v paket in se obračuna po veljavnem ceniku.
OB NAKUPU KLIMATSKE NAPRAVE ORCA nudimo naslednje ugodnosti:
● Wi-Fi modul brezplačno. Vrednost po veljavnem ceniku znaša 72,00 EUR z 22 % DDV.
● Paket Varnost brezplačno: 2 leti garancije + 3 leta garancije = 5-letna proizvajalčeva pogodbena garancija
brezplačno. Vrednost po veljavnem ceniku znaša 61,00 EUR z 22 % DDV

2. SPLOŠNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE
Prodajna akcija velja od 09.03.2020 do 31.03.2020 oziroma do preklica. Ta akcija izključuje vse druge akcije. Popusti
in akcije se ne seštevajo.
Pravico do naslednjih ugodnosti:
- Paketov OHLAJENI, VARNOST IN ZAŠČITA pri ogrevalnih toplotnih črpalkah po akcijskih cenah,
- Paketa VARNOST pri toplotnih črpalkah za ogrevanje sanitarne vode in dodatno brezplačne montaže pri
toplotni črpalki za ogrevanje sanitarne vode Zeus 300,
- Brezplačne montaže pri prezračevalnem sistemu PICO 50,
pod pogoji 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.
Za zagotovitev pravic iz prodajne akcije po akcijskih pogojih je potrebno plačilo vsaj 10% avansa najkasneje do
31.03.2020 in celotno plačilo predračuna za blago in ugodnosti najkasneje do 30.06.2020. V nasprotnem primeru
do ugodnosti po akcijskih pogojih kupec ni upravičen.
V primeru pomanjkanja zaloge se blago, naročeno v času prodajne akcije, izdobavi najkasneje do 30.09.2020.

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 proizvodov podjetja Orca Energija d.o.o., in sicer ogrevalnih
toplotnih črpalk, toplotnih črpalk za sanitarno vodo, kaminov in prezračevalnih sistemov, ter širiti prepoznavnost
blagovne znamke. Organizator želi s prodajno akcijo pridobiti nove kupce in širiti prepoznavnosti blagovne znamke.

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 09.03.2020 do vključno 31.03.2020 (štejejo naročila s vplačili, ki bodo prispela do
vključno 31.03.2020).

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..

7. NAMENSKO ZBIRANJE SREDSTEV V DOBRODELNE NAMENE
Organizator prodajne akcije bo sredstva, ki jih bo zbral s prodajo »Paketa Varnost« in »Paketa Ohlajeni«, namenil v
dobrodelne namene.

Maribor, 20.02.2020
Orca Energija d.o.o.

