
Talisman-præmieprogram

Byt dine Talisman-mærker 
til gavekoder og shop løs 
i vores gaveshop.

Sådan gør du:

Vores gaveshop

Saml og send dine Talisman-mærker

Modtag din gavekode

Shop løs i vores gaveshop

Hos Hansgrohe har vi fornyet vores Talisman loyalitetsprogram, så det 
er blevet mere fleksibelt for dig som bruger. Samtidig får du et større ud-
valg af præmier. Når du sender os dine Talisman-mærker, sender vi dig 
en unik gavekode. Den kan du bytte til præmier i vores nye gaveshop 
lige, når det passer dig.

Saml Talisman-mærkerne fra emballagerne på dine hansgrohe- eller AXOR-produkter, klistr dem på samlearkene og send 
dem til os sammen med din bestillingsformular. Du får én gavekode for hver 150 Talisman-mærker, du har samlet. 

Når vi har modtaget din bestilling, sender vi dig en unik gavekode på e-mail sammen med et link til vores gaveshop og en 
bestillingsguide. Du kan bestille én eller flere gavekoder afhængig af, hvor mange Talisman-mærker du har samlet.  

Når du har modtaget din gavekode, kan du til enhver tid logge ind på vores gaveshop og vælge mellem et stort udvalg 
af præmier. Har du bestilt mere end én gavekode, skal du dog logge ind og bestille ad flere omgange. 

Her kan du se et lille udpluk samt en beskrivelse af præmiesortimentet. Sortimentet kan variere, så når du har udset 
dig en præmie, vil vi anbefale, at du bestiller den med det samme, da der kan blive udsolgt af enkelte ting.

Elektronik

Indretning

Selvforkælelse

Borddækning

Haven

Delikatesser

Til køkkenet

Tekstiler

Værktøj

Du finder blandt andet præmier fra:

I kategorien elektronik finder du 
bluetooth-højttalere, headsets, trådløse 
opladere og robotstøvsugere.

Vælg blandt designmøbler fra f.eks. 
Normann Copenhagen og lamper fra 
Verner Panton, vægure, tæpper og Kay 
Bojesen figurer.

I denne kategori finder du lækre ting til 
dig selv, blandt andet smykker, ure og 
tasker. 

Du finder et bredt udvalg af flot service 
fra blandt andre Royal Copenhagen og 
Eva Trio. Derudover er der bestik, glas 
og vaser - alt du skal bruge for at pynte 
et smukt middagsbord.

Er du til hygge i haven kan du blandt 
andet finde havemøbler, terrassevar-
mer, bålfade og udendørsaktiviteter 
som fodboldmål og kroketsæt.

Er du mest til søde sager, en god vin 
eller en lækker drink, kan du vælge 
mellem mange forskellige, lækre 
gavekurve.

Her er et bredt udvalg af køkkenma-
skiner, lige fra espressomaskiner og 
røremaskiner til minihakkere og panini-
jern. Derudover finder du også knivsæt, 
gryder og pander.

Du finder også forskellige tekstiler til 
hjemmet, såsom plaider, sengetøj og 
håndklæder. Desuden har vi et udvalg 
af beklædning f.eks. jakker.

Vi tilbyder også værktøj og andre 
praktiske ting, som krydslaser og 
løvblæsere.

Hver gavekode koster 150 Talisman-mærker.


