TOČITE GORIVO IN NAKUPUJTE
PRI VAŠEM BENCINSKEM
SERVISU OMV!

Ob nakupu kompleta zimskih pnevmatik (4 pnevmatike)
serije EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01
SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON
AS210, EUROWINTER VAN01 ali EUROALL SEASON
VAN11 vam Falken podari bon za točenje goriva in
nakupovanje na bencinskih servisih podjetja
OMV v vrednosti: 16 palcev = 10,00 €*,
17 palcev in več = 20,00 €.*

FALKEN PRAVI: TOČITE!

ZAGOTOVITE SI BON OMV ZDAJ!
Trajanje akcije:
od 15. september do
30. novembra 2018

Trajanje akcije:
od 15. september do
30. novembra 2018*
MOŽNOST DOBITKA:
Med vsemi udeleženci bomo
izžrebali 10 x 1 Falken Snowboard.

Bartog d.o.o. Trebnje
Obrtniška 18
8210 Trebnje
T. 07 34 62 400
F. 07 30 45 701
E. info@bartog.si
www.bartog.si
Naš partner:

Kontakt za kupone: Mojca Zaplatar
mojca.zaplatar@bartog.si
facebook.com/Falken
youtube.com/user/FalkenTyreEurope
falkentyre.com
* Pogoji za sodelovanje: glejte notranje strani

* Pogoji za sodelovanje: glejte notranje strani

16 PALCEV
ALI VEČ*

EUROWINTER HS01

Zimske pnevmatike Falken

Generacija vrhunskih zimskih pnevmatik z
najnovejšo tehnologijo
• Profil pnevmatike, oblikovan glede na smer
vrtenja, s patentirano 3D tehnologijo lamel
• Material pnevmatike s tehnologijo 4D-Nano Design
• Odličen oprijem in zmogljivost zaviranja na
snegu in ledu
• Izjemna vodljivost na zasneženem cestišču

PAMETNO IN VARNO
SKOZI ZIMO
Odločite se za nakup kompleta pnevmatik Falken še danes in prejmite
kupon OMV v vrednosti 16 col=10 EUR, 17 col in več=20 EUR*.

EUROWINTER VAN01

Zimske pnevmatike 2018:

Posebne zimske pnevmatike za lahka tovorna vozila
• Povečana odpornost proti obrabi z nespremenljivim
učinkom na mokri podlagi zaradi inovativne 4D-Nano
Design tekalne plasti
• Visoka smerna stabilnost ter enakomeren vzorec
obrabe
• Stalne visoke vrednosti vleke v snegu in blatu
• Izjemen oprijem na mokri podlagi in optimalna zaščita
pred akvaplaningom

NOVO

EUROWINTER
HS01

EUROWINTER
VAN01

EUROALL SEASON AS210

EUROALL SEASON
AS210

Ultimativni allrounder za vsako vermensko
stanje
• Odlična vleka in oprijem na mokrih in suhih cestah
• Najvišja odpornost na akvaplaning
• Krajše zavorne poti tudi na snegu
• Izboljšana uporaba v vseh vremenskih pogojih
• Ponovno izboljšana kilometrina

Za zimske razmere v mestu, odprte ceste ali avtoceste so pnevmatike
Falken serije EUROWINTER idealna izbira.

16 PALCEV
ALI VEČ*

Izdelek

Lastnosti

EUROWINTER HS01

High-End generacija zimske pnevmatike
z najnovejšo tehnologijo

1. Kupite štiri zimske pnevmatike Falken iz te akcije,

EUROWINTER VAN01

Posebne zimske pnevmatike za lahka
tovorna vozila

3. to pa pošljite podjetju Bartog d.o.o. Trebnje.

EUROALL SEASON
AS210

Ultimativni allrounder za vsako vermensko stanje

Kako sodelovati v akciji:
2. izpolnite prijavnico,
* Pogoji za sodelovanje: Kupite sedaj komplet zimskih pnevmatik (štiri pnevmatike) Falken serije
EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01 SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL
SEASON AS210, EUROWINTER VAN01 ali EUROALL SEASON VAN11 in prejmite bon za točenje
goriva in blago v vrednosti do 20,00 € (10,00 € za velikost 16 col ali 20,00 € za velikosti 17 col in večje).
Kje? Pri vseh prodajalcih pnevmatik Falken v Sloveniji: Bartog d.o.o. Trebnje Več informacij na: Bartog
+386 7 34 62 422 (Mojca Zaplatar) Promocija poteka pri trgovcih Falken v Sloveniji v akcijskem obdobju
od 15. september do 30. novembra 2018. Bon je unovčljiv na vseh bencinskih servisih OMV (bon OMV) v
Sloveniji (ni unovčljiv za tobačne izdelke, časopise, predplačniške kartice in vinjete). Upravičene do sodelovanja so vse osebe, stare več kot 18 let, z izjemo sodelavcev podjetja Falken Tyre Europe GmbH, podjetja
OMV in njihovih zaposlenih ter sodelavcev sodelujočih trgovcev Falken in bencinskih servisov OMV. Uveljavljanje zahtevkov po pravni poti je izključeno. Denarno izplačilo bonusa ali dobroimetja na kartici ni možno.
Upoštevali bomo samo prijavnice s priloženo kopijo računa trgovcev v Sloveniji. Akcija je omejena na največ
dva bona po 10,00 €, torej 20 € na kopijo računa. Ta ponudba velja le ob nakupu zimskih pnevmatik zgoraj
navedenih serij in je namenjena končnim kupcem, ki so polnoletne fizične osebe, obrtniki, izvajalci svobodnih
poklicev, osebne družbe ter pravne osebe, ki imajo na podjetje registriranih največ deset vozil. Pri sodelovanju osebnih družb in pravnih oseb mora biti vsak upravičenec poimensko naveden. Ponudba ni prenosljiva in
je ni mogoče odstopiti tretji osebi ter velja le do odprodaje zalog. Izpolnjen obrazec z dokazilom o nakupu
(kopija računa) morate do 15. decembra 2018 izročiti svojemu prodajalcu Bartog. Med vsemi udeleženci bomo
izžrebali 10 x 1 Falken Snowboard.

Prijavnica
Prosimo vas, da izpolnite, odrežete ter priložite račun.
Priimek/podjetje:

Ime:

Ulica/hišna številka:

Poštna št. /kraj:

Telefon/mobilni tel.:

Faks:

E-pošta:

Vozilo (proizvajalec/leto izdelave):

Prej sem uporabljal(-a) pnevmatike znamke:

Razlog za nakup pnevmatik Falken:

Da, želim se naročiti na brezplačne novice podjetja Falken preko e-pošte.
Kraj/datum/podpis:

Ali pošljite faks na: +386 7 3045 701
Upoštevajte:
Zadnji dan za pošiljanje
računov za pnevmatike je 15. december 2018

