
iBox universal – Fleksibilna podlaga  
za vse podometne rešitve

• Osnovni set za 16 funkcionalnih rešitev
• Primereno za več kot 200 hansgrohe in AXOR zaključnih  

setov in veliko dizajn možnosti
• Predhodna inštalacija omogoča bolj prilagodljivo odločanje  

pri izbiri baterij primreno za vgradnjo v zasebnih in javnih 
objektih 

• Privlačna kopalnica, kjer glomazna tehnika izgine znotraj stene
• Večja svoboda gibanja pri prhanju
• Enostavna zamenjava mešalnika pri prenovi
• Preizkušena rešitev za natančno vgradnjo za do štiri potrošnike

 
Hansgrohe d.o.o. pisarna in razstavni salon • 

Horvatova 82 • 10010 Zagreb • Hrvaška 
Tel: 00385 1 5630 800 • Fax: 00385 1 5630 899 

slovenija@hansgrohe.si • www.hansgrohe.com 

Še enostavnejše do  
želenih nagrad! 

Talisman  
Nagradni program za vodoinštalaterje

1 TALISMAN
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Talismane že dolgo pridno zbiram iz embalaže 

izdelkov Hansgrohe. Že večkrat sem jih zamenjal 
za svojo najljubšo nagrado 
- nov hansgrohe iBox - 
univerzalno vgradno telo

Od zdaj naprej lahko še bolj lažje 
dobim svojo želeno nagrado! 
Plastične žetone Talisman smo zamenjali z nalepkami...

Naslednje ugodnosti vas bodo razveselile:  
    Preprost pregled:

Na preglednem seznamu nalepk boste hitro ugotovili koliko talismanov  
ste že zbrali in kako blizu nagradi ste 

    Prihranek stroškov pošiljanja:
Talismanove nalepke je enostavno poslati 

Način sodelovanja: 

1. izpolnite priloženi obrazec in se prijavite za udeležbo osebno, po pošti 
ali e-pošti: Hansgrohe d.o.o., Horvatova 82, 10010 Zagreb, Hrvaška, 
E-mail: slovenija@hansgrohe.si, tel: 00385 1 56 30 800.

2. Zberite talismanove nalepke s QR kodo / plastičnimi žetoni, ki jih najde-
te v škatlah izbranih izdelkov hansgrohe.

Prenesite list za zbiranje nalepk na  
www.hansgrohe.hr/usluge/preuzimanje-brošura  
in izberite količino vaših iBox - univerzalnih vgradnih teles.

3. Poberite izpolnjen list z nalepkami na naš naslov.
4. Poberite nagrade trenutna akcija: zamenjajte 40 talisman nalepk 

(žetonov) za 1 kos iBox universal - osnovno vgrajeno ohišje, art. 
01800180. Kasneje objavljamo nove bodoče ukrepe  
za vodoinštalaterje.

5. V škatli določenega izdelka hansgrohe boste našli: ½, 1 ali 2 talisman 
nalepke z QR kodo (žetonov). Čim prej se vključite v program, 
saj lahko takoj po pristopu talismane v obliki plastičnih žetonov in  
akcijskih pogojev uporabite do 31.12.2020. 

 
Hansgrohe doo si pridržuje pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila

40x =1x

 

Prostopni obrazec 

Osebni podatki o vodoinštalaterju/podjetju:

1. Ime in Priimek:

2. Ime podjetje in davčna 
številka:

3. Naslov  
(ulica, kraj, poštna št.):

4. Mobitel:

5. Telefon:

6. E-mail:

7. Spletna stran:

8. Število zaposlenih:

9. Imate lastno trgovino 
(maloprodajo)? DA            NE

10.
Katere 3 blagovne znamke 
kopalniških armatur  
najpogostje vgrajujete?

1.

2.

3.

Obveščamo vas, da se osebni podatki, ki ste jih posredovali na tem obrazcu, uporabljajo 
in obdelujejo izključno za izpolnitev obveznosti, ki jih ima ali možno ima Hansgrohe 
d.o.o., Zagreb in njegove podružnice (Hansgrohe) do vas ter da se ti podatki posreduje-
jo tretjim osebam samo za izpolnjevanje namena, za katerega so bili dana. Vse pravice 
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko pridobite tako, da se neposredno obrnete na 
Hansgrohe po e-pošti: info@hansgrohe.hr. Hansgrohe hrani te podatke v skladu s politiko 
zasebnosti. S tem potrjujem svojo udeležbo v programu Talisman. V ta namen dovoljujem 
podjetju Hansgrohe, da mi na zgornjem naslovu posreduje informacije, potrebne za 
aktivno sodelovanje v tem programu.

Lastnim podpisom potrjuje:

___________________________

Kraj, Datum:

___________________________



Talisman program lojalnosti 
za vodoinstalaterje
List za zbiranje nalepk

Ime podjetja
Ime pošiljatelja
Naslov
Poštna št. in kraj
Država
Email naslov
Podpis
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Prosimo pošljite list za zbiranje nalepk na naslednji naslov:Hansgrohe d.o.o. - Horvatova 82 - 10010 Zagreb - Hrvaška - 00385 1 5630 800 - slovenija@hansgrohe.si - www.hansgrohe.hr/usluge/preuzimanje-brosuraObveščamo vas, da se osebni podatki, ki ste jih posredovali na tem obrazcu, uporabljajo in obdelujejo izključno za izpolnitev obveznosti, ki jih ima ali možno ima Hansgrohe d.o.o., Zagreb in njegove podružnice (Hansgrohe) do vas ter da se ti podatki posredujejo tretjim osebam samo za izpolnjevanje namena, za katerega so bili dana. Vse pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko pridobite tako, da se neposredno obrnete na Hansgrohe po e-pošti: info@hansgrohe.hr. Hansgrohe hrani te podatke v skladu s politiko zasebnosti. S tem potrjujem svojo udeležbo v programu Talisman. V ta namen dovoljujem podjetju Hansgrohe, da mi na zgornjem naslovu posreduje informacije, potrebne za aktivno sodelovanje v tem programu.
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