
Z izbrano napravo boste poleti učinkovito hla-
dili bivalne prostore. V prehodnih obdobjih in 
tudi pozimi, dokler temperatura zunaj ne pade 
pod 10 °C, pa boste prostore z isto napravo prav 
tako učinkovito (d)ogrevali.

ZAKAJ SE SPLAČA SODELOVATI?
Ker si bomo na ZPS v okviru že šestega sku-
pinskega nakupa prizadevali potrošnikom po-
nuditi ugoden nakup na testu ZPS dobro oce-
njenih klimatskih naprav. Naš cilj je doseči čim 
boljše pogoje nakupa, vključno s ceno, in čim 
bolj kakovostno storitev, vključno s strokovno 
montažo, ki je nujna za (energijsko) učinkovito 
delovanje klimatske naprave. Katere modele 
bomo ponudili in po kakšni ceni, bodo vsi po-
trošniki, ki se bodo prijavili za sodelovanje v 
skupinskem nakupu, izvedeli v nezavezujoči 

ponudbi. Že danes pa vam zagotavljamo, da 
bodo v ponudbi le tiste klimatske naprave, ki 
so dosegle dovolj visoko oceno (dobro ali zelo 
dobro) na neodvisnem primerjalnem testu ZPS. 

KDO LAHKO SODELUJE?
 ◼ V kampanji skupinskega nakupa lahko so-

delujejo vsi potrošniki, ki želijo na območju 
Republike Slovenije namestiti kakovostno 
klimatsko napravo. 

 ◼ Prijavijo se lahko vsi, tudi tisti, ki niso člani 
ZPS. 

 ◼ Prijava v skupinski nakup je brezplačna, so-
delovanje pa nezavezujoče. Šele ob prejemu 
ponudbe se boste odločili, ali boste aparat 
po pogojih skupinskega nakupa kupili ali ne.

VAS ZANIMA?  
ODDAJTE PRIJAVO ZDAJ! 
Skupinski nakup poteka kot spletna kampa-
nja, zato bo vsa komunikacija potekala prek 
spletne strani in po elektronski pošti. Prija-
vo oddajte čim prej, in sicer na spletni strani 
www.SKUPINSKInakupZPS.si. Če boste ob 
prijavi oddali vse zahtevane informacije, boste 
prejeli tudi priporočilo, kako močno napravo 
izbrati za vaš dom.

Nakup naprave boste opravili neposredno pri 
ponudniku skupinskega nakupa (ali pri različ-
nih ponudnikih, vendar vedno po pogojih sku-
pinskega nakupa), s katerim bo ZPS določila 
pogoje – čim bolj ugodne za vas, potrošnike. 
Vse informacije o tem, kako opraviti nakup, 
boste skupaj s ponudbo izbranih kakovostnih 
klimatskih naprav dobili v prvi polovici febru-
arja na elektronski naslov, ki ga boste vpisali 
ob prijavi v skupinski nakup na spletni strani 
www.SKUPINSKInakupZPS.si. 

O ugodnem nakupu na testu ZPS dobro oce-
njenih kakovostnih klimatskih naprav obve-
stite tudi prijatelje in znance – saj smo skupaj 
močnejši! 

DOBRO JE VEDETI
Na voljo bo omejena količina klimatskih 
naprav, zato se lahko skupinski nakup naprav 
pri izbranih ponudnikih zaključi tudi prej! 

Vsaka naprava deluje učinkovito in dose-
že daljšo življenjsko dobo le, če jo pravilno 
uporabljamo in vzdržujemo, zato bomo 
vsem sodelujočim v kampanji skupinskega 
nakupa omogočili tudi strokovne nasvete o 
uporabi in vzdrževanju klimatskih naprav. 

Oddajte prijavo  
za sodelovanje na  
www.SKUPINSKInakupZPS.si 
še danes!

Registracija
Čim prej oddajte brezplačno prijavo 
za sodelovanje v skupinskem nakupu. 
Prejeli boste nezavezujočo ponudbo 

skupinskega nakupa.
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Zveza potrošnikov Slovenije organizira skupinski nakup kakovostnih klimatskih 
naprav. Te niso poceni, a zunaj sezone so lahko na voljo po znatno bolj ugodni 

ceni – in prav to bomo poskusili doseči v okviru skupinskega nakupa ZPS. 

Projekt CLEAR-X financira program Evropske Unije za raziskave 
in razvoj Obzorje 2020 s pogodbo o financiranju št. 101033682.

Ponudba
Predvidoma v prvi polovici februarja  
boste po e-pošti prejeli ponudbo 
skupinskega nakupa. Takrat se boste 
odločili, ali boste napravo kupili ali ne.

Nakup
Do odprodaje pogodbeno dogovorjenih zalog 
(vendar najpozneje do 31. 3. 2023) lahko napravo 
kupite neposredno pri ponudniku. Odločitev bo 

vaša. Zaloge so omejene, zato ne odlašajte.


