
Kakovostni pomivalni stroji za zanesljivo čistočo 

Prepustite pomivanje posode izjemni generaciji tehnološko dovršenih pomivalnih strojev Gorenje 

UltraClean. Presenetila vas bo vrhunska čistoča s posebnimi programi kot so ExtraHygiene z UV 

tehnologijo in vrsto drugih izboljšav za odlične rezultate pomivanja. Razvajala vas bo tudi enostavna 

uporaba z možnostjo samodejnega doziranja in možnosti prilagoditve razporeditve košar po vaših 

potrebah. Preverite, katere lastnosti in programe ima vaš izbrani pomivalni stroj Gorenje UltraClean. 

 

Podarimo 80 tablet Finish za 4 mesece pomivanja 

Ob nakupu in dostavi vgradnega pomivalnega stroja Gorenje v obdobju od 1. 3. do 31. 5. 2023 
prejmite še posebno darilo – 80 tablet za pomivanje posode Finish. 

Kako do darila? 

1. Registrirajte svoj vgradni ali delno vgradni pomivalni stroj Gorenje na gorenje.si, kupljen v 
času trajanja akcije 1. 3. do 31. 5. 2023 pri katerem koli trgovcu v Sloveniji.  

2. Za registracijo potrebujete podatke vašega aparata in sliko ali pdf računa. 

3. Potrdite prejem darila v postopku registracije. 

4. V primeru, da nimate dostopa do interneta, kopijo računa pošljite na naslov Gorenje GSI, 
d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana ter pripišete svoje podatke (ime, priimek, naslov in 
telefon, serijska št. aparata). 

5. Po ustrezno izpolnjenem obrazcu in pogojih akcije prejmete v roku najkasneje 30 dni na 
navedeni naslov po pošti darilni paket Finish. 

6. Upoštevali bomo prijave, ki bodo registrirane na gorenje.si ali po pošti na naš naslov do 
vključno 15. 6. 2023. 

7. Upoštevali bomo račune, na katerem bo jasno razvidna številka računa, datum nakupa in 
modelna oznaka izdelka. 

8. Akcija velja le za fizične osebe. 

100% zaupamo v kakovost in učinkovitost 

Vgradni pomivalni stroj Gorenje lahko v 30 dneh od nakupa v primeru nezadovoljstva brezplačno 

vrnete in vrnili vam bomo denar. Zdaj imate odlično priložnost, da preizkusite vrhunske vgradne 

pomivalne stroje Gorenje. Ne spreglejte novih, posodobljenih modelov, s katerimi si boste poenostavili 

vsakdanja opravila in pridobili dragoceni prosti čas. Novi vgradni pomivalni stroji uživajo naše 100 % 

zaupanje. Popolnoma verjamemo v kakovost, zanesljivost in učinkovitost – navdušeni boste. Izberite 

svojega favorita in bodite brez skrbi – v primeru, da s pomivalnim strojem ne bi bili popolnoma 

zadovoljni, vam 100 % vrnemo denar.   
 
Kako prejmete vračilo kupnine? 
Ko izpolnite e-obrazec na spletni strani si.gorenje.com in pripeljete aparat v izbran Studio Gorenje, 
bomo preverili ustreznost vrnjenega aparata (da je nepoškodovan, očiščen, z vso ustrezno 
dokumentacijo in vso opremo). Nato vam bomo denar vrnili preko nakazila na vaš transakcijski račun. 
 
Pogoji vračila: 

1. Pripravite kopijo računa.  
2. Z računa mora biti razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji akcije – nakup izbranega modela vgradnega ali 

delno vgradnega pomivalnega stroja v času trajanja akcije (od 1. 3. do 31. 5. 2023) v Sloveniji. 
3. Aparat mora biti očiščen, brez mehanskih poškodb in v originalni embalaži. V nasprotnem primeru vam 

bomo zaračunali nadomestilo za embalažo v znesku 15 EUR.  
4. Aparat mora vključevati vso opremo in dokumentacijo, ki mu je pripadala ob nakupu (košare, 

garancijski list itd.).  
5. Izpolnite elektronski obrazec na spletni strani si.gorenje.com. 

https://si.gorenje.com/registracija-izdelka


6. Po potrditvi aparat pripeljete v enega od Studiev Gorenje (Ljubljana, Velenje, Maribor, Koper, Murska 
Sobota)  

7. Zadnji rok vračila oz. zamenjave aparata je 30 dni po preteku akcije tj. do 30. junija 2023.  
8. Akcija velja le za fizične osebe ob nakupu vgradnega ali delno vgradnega pomivalnega stroja Gorenje v 

času trajanja akcije. 
9. Akcija ne velja za razstavne eksponate in aparate iz Outlet kotička 
10. Akcija velja za vgradne in delno vgradne pomivalne stroje Gorenje in ne velja za samostojne aparate. 

11. Vračilo kupnine v primeru vračila velja izključno za Gorenje aparat, ne za druge storitve in izdelke 
trgovca. 

 


