Talisman præmiesortiment
Med Talisman har du som autoriseret VVS-installatør muligheden for at
få attraktive præmier. I udvalgte hansgrohe-produkter sidder der Talisman-mærker på indersiden af produktemballagen. Indsaml mærkerne
og byt dem til lækre gaver.
Sådan bestiller du Talisman-præmier
Når du har indsamlet nok Talisman-mærker til at få den ønskede
præmie, sendes samleark og bestillingsformular til Hansgrohe.
Du finder samleark og bestillingsformular på vores hjemmeside:
http://pro.hansgrohe.dk/talisman

WEBER Q1000 GASGRILL
Solen skinner og vandet glitrer. Grib din transportable Q1000-gasgrill,
ring til vennerne og tag til stranden. Den er lille nok til, at du kan tage
den med dig overalt, og stor nok til, at du kan tilberede et hurtigt måltid,
når du er tilbage på land.

PIZZAOVN TIL GRILL
Placer ovnen på toppen af din grill og på under 10 min. vil den
opnå temperaturer på over 400 gr. - perfekt til at tilberede din pizza.
Passer på de fleste 3-brænder grill og 57 cm kul kuglegrill.
Inkl. Pizzaspade.

150 TALISMAN-MÆRKER

FISKARSALL STEEL GRILLBESTIK, 24 DELE
Det elegante Fiskars All Steel grill bestik forener stilrent design med
funktionalitet og høj kvalitet. Bestikket klæder enhver borddækning, og
grill-kniven har et skarpt, savtakket skær, hvilket gør den særligt velegnet
til at skære gennem et godt stykke kød.

250 TALISMAN-MÆRKER

ROSENDAHL GLOBAL KVÆRNSÆT
Kværnsættet fra Global er designet til at maksimere smag og aroma,
hvor det robuste, keramiske kværneværk kan indstilles til at kværne i den
ønskede grovhed. De stilrene kværne er produceret i rustfrit stål.

125 TALISMAN-MÆRKER

NILFISKTØR-/VÅDSTØVSUGER
Nilfisk Buddy er en lille, kompakt støvsuger til alle, der gerne
vil kunne støvsuge både vådt og tørt - i hjemmet, værkstedet
eller til hobby. Nilfisk Buddy leveres med en række tilbehør,
så du kan starte med det samme.

100 TALISMAN-MÆRKER

SAPHE TRAFIKALARM
Med en Saphe-fartkontrolalarm, som er lovlig at bruge, undgår du fartbøder. Saphe bruger
bluetooth til at forbinde med din smartphone. Via telefonens dataforbindelse og GPS registrerer
den, hvor du kører, og informerer, hvis du nærmer dig en fartkontrol eller en ulykke.

SMARTBOX ACTION
Her får du et exceptionelt udvalg af action- prægede oplevelser. Kom
højt til vejrs med en tur i helikopter, tryk speederen i bund på en Dodge
Challenger, eller prøv en omgang paintball.

MAGNUSSEN ACTION-KAMERA
Med Magnussen Action-Kamera kan du nu fange dine vildeste oplevelser i din fortrukne sport,
på ferien eller i naturen. Action-Kameraet har indbygget Wi-Fi, så du du nemt kan overføre din
optagelse til andre enheder. Flere accessories medfølger, så du kan bruge kameraet til vands, til
lands og i luften.

110 TALISMAN-MÆRKER

SACKIT BOOMIT X HØJTTALER
Tag BOOMit med til havefesten, fodboldtræningen,
fødselsdagen eller dit beachparty. BOOMit er en eksklusiv
batteridrevet højtaler med indbygget Bluetooth 5.0. Tilslut to
BOOMit højtalere med TWS funktionen via Bluetooth-teknologi og få rigtig gang i festen.

220 TALISMAN-MÆRKER

LEMUS EARSOUND PRO 2.0
Med bedre lydkvalitet, indbygget mikrofon og batterilevetid op til 5
timer, vil disse True Wireless in-ear høretelefoner være et must-have.
Den medfølgende opladningsboks og det ergonomiske design gør dem
perfekte til sports- og fritidsaktiviteter.

LEMUS SPORTSUR
Lemus Sport er det perfekte aktivitets- og dagligdagsur med
alle nødvendige funktioner - og mere til. Med dette sportsur
får du både distancemåler, skridttæller, kalorieforbrænding,
sleep monitor og meget mere. Der medfølger også en app,
så du kan gå yderligere i dybden med dine data.

ROYAL COPENHAGEN
BLÅ MEGA RIFLET VASE, MEDIUM 15 CM
Denne smukke vase får dine blomster til at fremstå endnu skønnere.
Det enkle udtryk er elegant, og det blåmalede mønster passer til
enhver farvesammensætning.

ROYAL COPENHAGEN
BLÅ MEGA RIFLET SKÅL MED LÅG
Den elegante ildfaste skål er ideel til madlavning
og samtidig utrolig stilfuld til servering. 145 cl.
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KAY BOJESEN ABE 20 CM
Den berømte Kay Bojesen-abe blev egentlig skabt, da designeren ville
lave en knage til sine børn. I stedet endte han med at lave et verdenskendt dansk designikon. Aben er lavet i teak- og limbatræ og er et af de
fornemmeste eksempler på tidløs skandinavisk kunst.

2 STK. GAVEKORT TIL BONE’S A 250 KR.
Uanset om du skal fejre fødselsdag, forkæle familien eller slappe af
med vennerne, får du garanteret en oplevelse ud over det sædvanlige.
Gavekortene kan også bruges til Take Away og Early Birdy.

KJÆR SOMMERFELDT
ROM- OG RØDVINSGAVEPAKKE
1 flaske Braunstein Danica Rum, Danmark.
Her er der tale om en Rum agricole importeret fra de Dansk Vestindiske
øer, som er blød, fyldig og aromatisk.
1 flaske Tor del Colle, Montepulciano d’Abruzzo Riserva, Abruzzo,
2015, Italien.
Elegant vin hvor knuste kirsebærsten fra fadlagringen harmonerer flot
med nuancer af kirsebær, ribs og kaffe.
1 flaske Torre del Barone, Primitivo, 2015, Italien.
Varm bouquet af blomme med en fyldig, blød og frugtrig smag af brombær, blomme og flot udblødte tanniner.

SMARTBOX GOD WEEKEND!
Lad roen sænke sig over dig, og tag et hyggeligt ophold i charmerende omgivelser.
Vælg mellem en række typiske bed and breakfast og små fine hoteller.
Opholdet gælder for 2 personer.
God weekend!

Bemærk! Leveringstid på præmier er 2 - 6 uger.
Hansgrohe forbeholder sig retten til at ændre præmieudvalget uden varsel. Besøg derfor altid htp://pro.hansgrohe.dk/talisman for at finde det
aktuelle præmiekatalog inden du bestiller. Her finder du også de øvrige betingelser for deltagelse. Hansgrohe kan ikke imødekomme bestillinger
på udgåede eller udsolgte præmier.
Har du spørgsmål angående Talisman, er du velkommen til at kontakte Hansgrohes marketingafdeling på tlf. 86 28 74 00 eller sende os en e-mail
på marketing@hansgrohe.dk
Dette program er gældende fra d. 1. marts 2020.

