
S KOMPLETOM  
PNEVMATIK DUNLOP*

BON ZA GORIVO V VREDNOSTI 

30 €

NAPOLNITE 
SVOJO STRAST.

BON ZA GORIVO V VREDNOSTI
30 € Z NAKUPOM KOMPLETA

PNEVMATIK DUNLOP*



NAPOLNITE SVOJO STRAST PO VOŽNJI

KAKO LAHKO 
PRIDOBITE SVOJ 
BON* V 
VREDNOSTI 30 €

1
Kupite komplet Dunlopovih 
pnevmatik, ki so tukaj 
predstavljene, med 21. 
marcem in 31. aprilom 2016

2
Shranite račun, ki vam 
ga izroči pooblaščeni 
prodajalec

3
Do 5. maja 2016  
obiščite stran  
www.lovedunlop.com  
in sledite navodilom

4
Izpolnite obrazec, ga 
natisnite in skupaj  s 
kopijo računa pošljite 
najkasneje do 10. maja 
2016 na naslov naveden 
na spletni strani

5
Nato boste v roku 5 do 
6 tednov po zaključku 
akcije prejeli bon za 
gorivo v vrednosti 30 €

* Veljajo ustrezna določila in pogoji. Bon je veljaven le na Petrolovih 
bencinskih črpalkah v 2016. Unovčite lahko le en bon na osebo.

 /Multi-Tread s posebno zmesjo na 
ramenskem delu za zanesljivejšo vožnjo 
v ovinke na mokrem in suhem

 /Nov dezen za odvajanje vode za boljši 
oprijem na mokrem

 /Nova oblika prednje pnevmatike in 
zgradba za izboljšano vodljivost 

 / Večje udobje z uporabo JLB in JLT 
tehnlogij //Zmogljivost pri visoki hitrosti 
do 300 km/h

^ V primerjavi s Trailmax TR91

 /Izpopolnjen dezen tekalne plasti za 
več^ prevoženih kilometrov

 /Večja^ zmogljivost v mokrem, vse do 
skrajne meje

 /Odlično ravnotežje med lastnostmi za 
cestno in terensko vožnjo

 /Izjemen oprijem v ovinku v vseh 
razmerah

 /Dimenzije, ki se prilegajo najnovejšim 
modelom visokozmogljivih potovalnih 
enduro motornih koles

 /Inovativni dezen omogoča ohranjanje 
visokih zmogljivosti dlje Boljši oprijem na 
mokri in suhi podlagi – dalj časa

 /Nova, visokozmogljiva zmes, odporna na 
obrabo – za več prevoženih kilometrov

 /Občutno lažje krmiljenje in hitrejše 
ogrevanje

OPIS  
PNEVMATIK



Spremljajte nas .. @DunlopMoto/DunlopMoto

www.dunlop.eu

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

Z izpolnitvijo obrazca in sodelovanjem v tej promociji 
sprejmete vsa določila in pogoje te akcije, kot je določeno 
v nadaljevanju:
1.  Ta promocija velja pri sodelujočih pooblaščenih 

Dunlopovih prodajalcih, pri katerih se tudi oglašuje. 
Promocija velja le ob nakupih kompletov prednjih in 
zadnjih pnevmatik za Dunlop SportSmart II, 
RoadSmart llI ali TrailSmart med 21. marcem in 30. 
aprilom 2016.

2.  Promocija ne velja za nakupe ene same pnevmatike 
ali kompletov pnevmatik drugih modelov, ki niso 
navedeni.

3.  Po nakupu kompleta predpisanih pnevmatik vpišite 
svoje podatke v lovedunlop.com najkasneje do 5. 
maja 2016, ga natisnite in skupaj s kopijo računa 
pošljite najkasneje do 10. maja 2016 na naslov 
naveden na spletni strani. V roku 5 do 6 tednov boste  
s strani podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires prejeli 
bon za gorivo v vrednosti 30 €.

4.  Bon se lahko unovči na Petrolovih bencinskih črpalkah 
v letu 2016 in izkoristiti ga je treba najpozneje do 31. 
decembra 2016.

5.  Med zgoraj navedenim trajanjem promocije lahko 
posamezna oseba unovči le en bon za gorivo v 
vrednosti 30 €.

6.  Promocija velja le pri določenih Dunlop moto 
prodajalcih.

7.  Promocija je odvisna od razpoložljivosti - izplačilo v 
denarju ni možno.

8.  Nosilec promocije si pridržuje pravico do spreminjanja 
pravil in/ali razveljavitve promocije oziroma 
kateregakoli dela promocije kadarkoli in brez 
predhodnega obvestila.

9.  Promotor: Goodyear Dunlop Sava Tires, Škofjeloška 
cesta 6, 4000 Kranj.

10.  Ne velja v povezavi z nobeno drugo ponudbo.
11.  Izključno za prodajo na drobno. Ponudba velja le za 

končne kupce. Podjetja, organizacije in institucije so 
izključene iz te ponudbe.

ŽIG POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA


