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FALKEN PRAVI: TOČITE!
ZAGOTOVITE SI BON OMV ZDAJ!

*  Pogoji za sodelovanje: Kupite sedaj komplet letne pnevmatik (štiri pnevmatike) Falken serije AZENIS FK510, AZENIS FK510 SUV, LINAM VAN01, ZIEX ZE310 ECORUN, ZIEX ZE914, WILDPEAK A/T ali SINCERA SN110 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. marec do 31. maja 2020. 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 izpla-
čilo 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 letne 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. junija 2020 izročiti svojemu prodajalcu Bartog.

16 PALCEV 
ALI VEČ*

TYRES

Za nakup kompleta letne pnevmatik (4 pnevmatike) serije  
 AZENIS FK510, AZENIS FK510 SUV, LINAM VAN01, ZIEX ZE310 
ECORUN, ZIEX ZE914, WILDPEAK A/T ali SINCERA SN110 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 €.*
Trajanje akcije: od 15. marec do 31. maja 2020
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