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:
https://pro.hansgrohe.dk/talisman

WEBER Q1000 GASGRILL
Solen skinner og vandet glitrer. Tag din transportable Q1000-gasgrill
under armen, 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 kommer op af vandet.

SACKIT CHARGEIT STAND CARE
I CHARGEit Stand Dock opladeren har SACKit
kombineret cool features samtidig med, at
designet er i absolut top. Stoffet på fronten er
lavet af 100 % genbrugte plastikflasker, og
derfor har SACKit valgt at støtte Plastic Change
organisationen med en del af overskuddet fra
salget af deres SACKit Care Collection.

SACKIT ROCKIT EARBUDS
Du kan tage ROCKit høretelefoner med dig overalt og få imponerende
musikoplevelser i hverdagen. Du får op til 28 timers spilletid på en
enkelt opladning af sættet. Etuiet holder imponerende 20 timer batteritid
og høretelefonerne spiller i op til 8 timer på en enkelt opladning.
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GO DREAM OPLEVELSESPAKKE 5
Vælg mellem én af disse 9 oplevelser: Sushi for 2, Jensens Bøfhus middag for 2, Luksus ansigtsbehandling, Brunch og Tivoli entré for 2, For kr.
500,- hos Peter Beier Chokolade, Tapas for 2, Entré for
2 voksne og 1 barn i Zoo.

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.

ROYAL COPENHAGEN BLÅ MEGA RIFLET
VASE 15 CM
Den åbne vase i Blå Mega Riflet fortryller med sit unikke formsprog,
som på smukkeste vis indrammer buketter af enhver form. Sæt vasen
sammen med den større version eller lad den stå smukt alene.

ROYAL COPENHAGEN BLÅ MEGA RIFLET, RUNDT
FAD 30 CM
Denne dybe tallerken er elegant og enkel. Det Blå Mega Riflede
mønster klæder tallerkenen, og størrelsen gør den velegnet til brug som
både spisetallerken og serveringsfad.

2 SÆT BY SKAGEN JOSEFINE SENGELINNED
Josefine er skabt i et klassisk, roligt og eksklusivt design. OEKO-TEX®.
Sengetøjet er vævet i 100% bomuld, og det har fået både super soft-,
Easy Care- og antipeelingbehandling, så det er lækkert blødt at ligge i.
Vælg mellem 140x200 og 140x220 cm.

KAY BOJESEN MINI ELEFANT
Elefanten kom til verden i 1953. Kay Bojesens fantasifulde familie
af trædyr har en helt særlig appel til både børn og voksne. En klassiker
og en kær ven, der flytter med gennem hele livet - lige fra børneværelset
til at blive et elsket designikon i egen bolig.

NJORDLIV BY THOMAS CASTBERG
& BONES GAVEPAKKE
Forkæl familien med en tur på Bones, der garanterer dig en oplevelse
ud over det sædvanlige. Pakket med flot skærebræt fra NJORDLIV.
Indeholder: 1 stk. NJORDLIV skærebræt i træ, large. L 51 cm, B 21 cm
og 2 stk. Bones gavekort a 250 kr.

GEORG JENSEN DAMASK TERRY
HÅNDKLÆDEPAKKE
Lad følelsen af luksus flytte ind med en eksklusiv gave. Klassiske
håndklæder i lækker egyptisk bomuldsfrotté er ren selvforkælelse til
badeværelset. Farve navy.
Indeholder: 4 stk. 40x70 cm, 2 stk. 50x100 cm og 2 stk. 70x140 cm.

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.

GO DREAM OPLEVELSESPAKKE 8
Vælg imellem én af disse 9 oplevelser: 2xTivoli Årskort, Hotelovernatning for 2 på Scandic Hotels, Biograftur og Jensens Bøfhus middag for
2, Afternoon tea hos Peter Beier + Hotel Chocolat for 2 m. goodie bag,
For 800,- hos Peter Beier Chokolade, Bed & Breakfast for 2, En dag i
København Zoo for 4, En dag i Zoo for 4.

Bemærk! Leveringstid på præmier er 2 - 6 uger.
Hansgrohe forbeholder sig retten til at ændre præmieudvalget uden varsel. Besøg derfor altid https://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. april 2021.

