SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI PRODAJNE AKCIJE POLETNA AKCIJA 2017

1. ORGANIZATOR IN NAMEN PRODAJNE AKCIJE
Organizator prodajne akcije v reklamne namene je podjetje Orca Energija, d. o. o., Vodovodna ulica
30 c, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: SI 63797186 (v nadaljevanju organizator).
Namen prodajne akcije v reklamne namene je spodbujanje prodaje proizvodov Orca Coolwex,
predvsem ogrevalnih toplotnih črpalk, ter širiti prepoznavnost blagovne znamke po teh Splošnih
pravilih in pogojih. Organizator s tem želi spodbuditi pridobivanje novih kupcev in širjenja
prepoznavnosti blagovne znamke.

2. OBMOČJE IZVAJANJA PRODAJNE AKCIJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Prodajna akcija se bo izvajala na območju Republike Slovenije. Prodajna akcija se bo izvajala med
kupci produktov, ki jih ponuja podjetje Orca Energija d.o.o. Akcija 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.

3. TRAJANJE PRODAJNE AKCIJE
Nova akcija velja od 1. 6. 2017 do vključno 3. 9. 2017 (štejejo vplačila prispeta do 3. 9. 2017).
Ta akcija izključuje vse druge akcije. Popusti in akcije se ne seštevajo.

4. KDO LAHKO SODELUJE V PRODAJNI AKCIJI
V prodajni akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji ter pravni subjekti, ki sprejemajo te Splošne pravila in pogoje sodelovanja ter v obdobju
akcije kupijo enega izmed produktov, ki jih ponuja podjetje Orca Energija d.o.o. (ogrevalna toplotna
črpalka, toplotna črpalka za sanitarno vodo, klimatska naprava).

5. SPLOŠNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE
Za izvedbo prodajne akcije skrbi odbor:
-

Predstavnica komerciale
Predstavnica klicnega centra

5.1 SPLOŠNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE ZA OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE ORCA
EXCLUSIVE
1. Na vse ogrevalne toplotne črpalke iz serije Orca Exclusive MONO se obračuna popust v višini
250,00 EUR. Popust ni zamenljiv za denar ali kakšno drugo ugodnost.
2. Končni kupec ogrevalne toplotne črpalke Orca Exclusive (komplet Orca z zunanjo enoto
Mitsubishi) pridobi pravico možnosti nakupa Paketa Varnost v reklamne namene po ceni 10 EUR
(z vključenim DDV). Pravica do nakupa paketa v reklamne namene ni zamenljiva za denar, popust

ali kakšno drugo ugodnost. Prejemniki ugodnosti tudi nimajo pravice zahtevati od organizatorja
ali dobavitelja drugačne ali večje ugodnosti, kot so v teh Splošnih pravilih in pogojih navedene.

6.2 SPLOŠNI POGOJI PRODAJNE AKCIJE ZA TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO ORCA
COOLWEX
Stranka ob nakupu katerekoli 300-litrske toplotne črpalke za sanitarno vodo Orca Coolwex prejme
posebno akcijsko subvencijo v višini 500,00 EUR (z 22 % DDV).

6. POTEK IN VSEBINA PRODAJNE AKCIJE
6.1 VSEBINA PRODAJNE AKCIJE
6.1.1 OGREVALNI PAKETI
Ob nakupu ogrevalne toplotne črpalke Orca Coolwex Exclusive (komplet Orca notranja enota +
Mistubishi zunanja enota) pridobi končni kupec možnost nakupa Paketa Varnost v reklamne
namene: dodatna 3-letna pogodbena garancija do skupno 5 let za notranjo in zunanjo enoto v
primeru nakupa toplotne črpalke iz Serij MONO in DUO (Mitsubishijeva zunanja enota) za samo 10
€ (z vključenim DDV).
Organizator prodajne akcije bo teh 10 € (z vključenim DDV) namenil v dobrodelne namene.
Kupec pridobi ugodnost, če kupi ogrevalno toplotno črpalko:
❖ Direktno pri organizatorju ALI
❖ Pri katerem izmed prodajalcev/monterjev/distributerjev ogrevalnih toplotnih črpalk Orca
Exclusive

Paket Varnost zajema:
1. Dodatna 3-letna pogodbena garancija
Cena vključuje:
Možnost dodatne 3-letne pogodbene garancije na skupno 5 let.
Dodatna 3-letna pogodbena garancija velja na enote iz serij Mono in Duo (z zunanjimi enotami
Mitsubishi). Dodatna 3-letna pogodbena garancija po sistemu 2 + 3 = 5 let velja za notranjo in
zunanjo enoto ogrevalne toplotne črpalke. Redna cena sicer znaša 600,00 EUR (z vključenim DDV).
Paket Varnost ni na voljo za sledeče modele ogrevalnih toplotnih črpalk: Mono XL, Duo 300 XL, Duo
Solar 300 XL, vse kaskadne enote in vse komplete s Fujitsu zunanjimi enotami.

6.1.2 SUBVENCIJA ZA VSE 300-LITRSKE TOPLOTNE ČRPALKE ZA
SANITARNO VODO ORCA COOLWEX
Končna stranka v obdobju od 1. 6. 2017 do vključno 3. 9. 2017 prejme
akcijsko subvencijo v višini 500 EUR (z 22 % DDV) oz. 409,84 EUR
(brez DDV), ki se ji obračuna neposredno ob samem nakupu. Z
obračunom subvencije se zagotavlja tudi posebna akcijska cena same
črpalke.
Kupec pridobi ugodnost, če kupi katerokoli 300-litrsko toplotno črpalko
za sanitarno vodo :
❖ Direktno pri organizatorju ALI
❖ Pri katerem izmed prodajalcev/monterjev/distributerjev
toplotnih črpalk za sanitarno vodo Orca Coolwex
Redna cena toplotne črpalke za sanitarno vodo Orca Coolwex Zeus 300 (1): 1.950,78 EUR (z 22%
DDV)
Redna cena toplotne črpalke za sanitarno vodo Orca Coolwex Zeus Plus 300 (1): 2.072,78 EUR (z
22% DDV)

6.2 POSTOPEK PRIDOBITVE UGODNOSTI
6.2.1 PAKET VARNOST
✓ Nakup ogrevalne toplotne črpalke Orca Exclusive
✓ Plačilo 10 EUR z DDV za Paket Varnost v reklamne namene
✓ Dostava ogrevalne toplotne črpalke s priloženim navodili in dokumentom Registracija
dodatne 3-letne pogodbene garancije

6.2.2 SUBVENCIJA ZA VSE 300-LITRSKE TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO ORCA
COOLWEX
✓ Nakup katerekoli 300-litrske toplotne črpalke za sanitarno vodo Orca Coolwex
✓ Obračun akcijske subvencije v višini 409,84 € + DDV
✓ Dostava kupljene toplotne črpalke za sanitarno vodo

6.3 NAMENSKO ZBIRANJE SREDSTEV V DOBRODELNE NAMENE
Organizator prodajne akcije bo sredstva, ki jih bo zbral s prodajo »Ogrevalnih paketov«, namenil v
dobrodelne namene in podelil v mesecu decembru 2017.

7. PLAČILNI POGOJI
7.1 OBRAČUN POPUSTOV
Popusti, ponujeni v okviru akcije, se med sabo ne seštevajo in se obračunajo na redne cene iz cenika.

Na ogrevalne toplotne črpalke, ki so kupljene skupaj z montažo (organizator montaže je podjetje
Orca Energija d.o.o.), se obračuna 3 % avansni popust, ob enkratnem plačilu PRED DOSTAVO IN
MONTAŽO (ne velja za montažo in storitve) in velja za naslednje oblike plačil:
•
•
•
•

Enkratno GOTOVINSKO plačilo ali
PLAČILO NA TRR v enkratnem znesku ali
NAKAZILO S STRANI BANKE (kredit) v enkratnem znesku pred izdobavo,
S plačilnimi karticami v enkratnem znesku (BA Maestro).

3 % avansnega popusta ni v primeru:
•
•
•
•

S kreditnimi karticami v enkratnem znesku (Activa, Mastercard, American Express, Diners,
Visa idr.).
S kreditnimi karticami na obroke (American Express, Diners).
NAKAZILO S STRANI BANKE (kredit) po izdobavi.
V primeru nakupa kateregakoli produkta brez sočasne montaže, ki je organizirana s strani
podjetja Orca Energija d.o.o.

7.2 OBRAČUN STROŠKOV DOSTAVE IN MONTAŽE
Dostava in montaža produktov, ki jih ponuja podjetje Orca Energija d.o.o., se obračunata po
veljavnem ceniku Orca Energija d.o.o. Ta je javno objavljen v prostorih podjetja.

8. UPORABA POSEBNIH PODATKOV IN PREKLIC SODELOVANJA
Seznam udeležencev prodajne akcije hrani organizator na sedežu podjetja. S sodelovanjem v prodajni
akciji udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

9. HRAMBA DOKUMENTACIJE
Dokumentacijo v zvezi z prodajno akcijo hrani organizator, in sicer:
•

dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo prodajne akcije, kakor tudi ta pravila, se
hranijo v prostorih organizatorja prodajne akcije tri (3) leta,
• dokumentacija v zvezi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v
skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator prodajne akcije dokumentacijo uniči.

10.KONČNE DOLOČBE
Pravila prodajne akcije so na ogled in na razpolago na prodajnem mestu organizatorja, na spletni
strani http://si.orcaenergy.eu in fizično pri strokovnih svetovalcih obnovljivih virov energije. Pogoj za
sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili.
Udeleženci v prodajni akciji so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s
pravili prodajne akcije. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v
odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s prodajno akcijo, je pristojno sodišče v Mariboru.
Maribor, 31.5.2017
Orca Energija d.o.o.

