
 

 

 
 

PRAVILA PROMOCIJE - »Promocija akumulatorskega vrtnega orodja Makita« 
 
Obdobje promocije 
Promocija je na voljo na območju Republike Slovenije od 1.2. - 31.5.2023 oz. do razprodaje zalog (v nadaljevanju 
'promocijsko obdobje'). 
 
Darilo ob nakupu in registraciji naprave 
Fizične in pravne osebe, ki se v promocijskem obdobju odločijo za nakup izbranega akumulatorskega vrtnega 
orodja Makita (naprave) pri trgovcih Makita d.o.o., ob nakupu in podaljšanju garancije prejmejo ali akumulator 
BL1830B (18 V/3,0 Ah) ali akumulator BL1850B (18 V/5,0 Ah) ali koso DUR181Z ali sesalnik DCL180ZB. Darilo 
pošilja Makita d.o.o.  
Ob različnih napravah kupec prejme vnaprej določeno darilo. Menjava daril ni možna. Menjava darila za denar 
ali druge izdelke ni možna. Naprave, katerim pripada darilo so označene s posebno nalepko.  
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNEGA DARILA (akumulator BL1830B (18 V/3,0 Ah) / akumulator BL1850B (18 
V/5,0 Ah) / kosa DUR181Z / sesalnik DCL180ZB): 

- Nakup naprave v promocijskemu obdobju; 
- Nakup naprave pri trgovcih Makita d.o.o. na ozemlju Republike Slovenije; 
- Nakup naprave kot končni uporabnik. Končni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki so napravo kupile 

za svoje potrebe in ne za nadaljnjo prodajo ali distribucijo; 
- Spletna registracija in podaljšanje garancije znotraj roka za podaljšanje garancije na www.makita.si  

(najkasneje v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa orodja); 
- V kolikor kupec registracije ne opravi pravilno, vnese napačen model naprave ali napačno serijsko 

številko, napačno ali nepopolno vnese kontaktne podatke, se registracija smatra kot nepravilna in 
stranka do prejema darila ni upravičena. Vse reklamacije v zvezi z registracijo, podaljšanjem garancije 
in vpisanimi podatki orodja se upoštevajo do 1.7.2023. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo in s tem 
stranka odstopa od prejema darila.    

- Kupec lahko preveri stanje registracije v računu za podaljšanje garancije ali s poslanim e-sporočilom na 
e-poštni naslov: info@makita.si; 

- Strinjanje s pogoji uporabe osebnih podatkov za namen pošiljanja brezplačnega darila. Osebni podatki 
se bodo zbirali in obdelovali v skladu z zakoni Republike Slovenije in politiko zasebnosti podjetja Makita 
d.o.o; 

- V primeru, da kupec poštne pošiljke z darilom ne bo prevzel, Makita d.o.o. pošiljke ne bo ponovno 
pošiljala. V tem primeru bo možen fizičen prevzem na sedežu podjetja Makita d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 
Ljubljana-Črnuče, do 1.7.2023. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo; 

- Darilo pošiljamo samo na območje Republike Slovenije;  
- Makita d.o.o. bo posredovala darila samo k napravam, katere so bile distribuirane s strani podjetja 

Makita d.o.o. znotraj promocijskega obdobja in za točno določene naprave. Naprave, katere trgovci 
neodvisno distribuirajo prek lastnih distribucijskih kanalov, so izvzete iz promocije. Pred nakupom pri 
trgovcu preverite, če ste upravičeni do darila. Reklamacije s tega naslova kupec uveljavlja pri svojem 
trgovcu. 
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mailto:info@makita.si


 

 

 
Darilo bo poslano v roku 30 dni od opravljene spletne registracije na naslov naveden ob spletni registraciji 
(pridružujemo  si pravico do kasnejšega odpošiljanja). 
 
Akcija velja samo za izbrano akumulatorsko vrtno orodje, darilo on nakupu je vnaprej določeno. 
Naprave v akciji so označene s posebno nalepko. 
 
 
Ob nakupu spodnjih naprav prejmete naslednje darilo: 
 
DARILO AKUMULATOR BL1830B (18 V/3,0 Ah)  
DLM382CM2, DLM382PM2, DLM382Z, DLM432CT2, DLM432PT2, DLM432Z, DUC254CZ, DUC254Z, DUH551Z, 
DUR194SFX2, DUS054Z, DUS108Z, DUS158Z, DUX18Z, DUX18ZX1 
 
DARILO AKUMULATOR BL1850B (18 V/5,0 Ah) 
DCU180Z, DDG460ZX7, DHW080ZK, DLM460Z, DLM462Z, DLM480Z, DLM481Z, DLM530Z, DLM532Z, DLM533Z, 
DLM538Z, DLM539Z, DUB184ST, DUB363PT2V, DUB363ZV, DUC256CZ, DUC256Z, DUC306PT2, DUC306Z, 
DUC353Z, DUC355Z, DUC357RT, DUC357Z, DUH502SF, DUH502Z, DUH506RF, DUH601Z, DUH602SF, DUH602Z, 
DUH604SZ, DUH606RF, DUH651Z, DUH751Z, DUH752SF, DUH752Z, DUH754SZ, DUN500WZ, DUN600LZ, 
DUP361Z, DUP361ZN, DUP362Z, DUR368APT2, DUR368AZ, DUR368LPT2, DUR368LZ, DUR369APT2, DUR369AZ, 
DUR369LPT2, DUR369LZ, DUX60Z 
 
DARILO KOSA DUR181Z 
DLM460PT2, DLM462PT4, DLM480CT2, DLM481CT2, DLM530PT4, DLM538CT2, DLM539CT2 
 
DARILO SESALNIK DCL180ZB 
DLM330SM, DLM330Z, DUA301Z, DUB361Z, DUB362Z, DUH506Z, DUH606Z, DUN461WZ, DUR189Z, 
DUR190LZX3, DUR190LZX9, DUR190UZ, DUR191LZX3, DUR191LZX9, DUR191UZ, DUR192LZ, DUR193RF 
 
 
 
Trgovci prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na le-te Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. 
Pri navedbi tehničnih podatkov, cen in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. 
Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni 
po kataloški specifikaciji. 
 
Podaljšanje garancije za darila iz promocije ni možno. Za naprave velja enoletna garancija. 
 
 
 
 


