
ZVOČNIK X-MINI 
S KOMPLETOM 
PNEVMATIK DUNLOP

V POLETJE Z 
DUNLOPOM.



UŽIVAJTE POLETJE Z DUNLOPOM

KAKO LAHKO
PRIDOBITE SVOJ 
ZVOČNIK X-MINI

1
Kupite komplet Dunlopovih
pnevmatik, ki so tukaj
predstavljene, v juliju 2016

2
Shranite račun, ki vam 
ga izroči pooblaščeni 
prodajalec

3
Izpolnite obrazec na 
hrbtni strani in ga skupaj s 
kopijo računa pošljite 
najkasneje do 10. avgusta 
2016 na naslov naveden 
na obrazcu

4 V roku tedna dni od 
prejema vašega prijave 
bomo na vaš naslov poslali 
zvočnik X-MINI

 /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 in podpisom prijavnice 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 kompleta  
 prednje in zadnje pnevmatike za modele Dunlop RoadSmart III,  
 SportSmart ll ali TrailSmart v mesecu juliju 2016.
2.  Sprejete bodo prijave, ki bodo vsebovale račun kot dokazilo in prispele  
 na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 10. avgusta 2016.
3.  Med zgoraj navedenim trajanjem promocije lahko posamezna oseba  
 pridobi le en zvočnik X-mini ME.
4.  Promocija je odvisna od razpoložljivosti - izplačilo v denarju ni možno.
5.  Nosilec promocije si pridržuje pravico do spreminjanja pravil in/ali  
 razveljavitve promocije oziroma kateregakoli dela promocije kadarkoli  
 in brez predhodnega obvestila.
6.  Izključno za prodajo na drobno. Ponudba velja le za končne kupce.  
 Podjetja, organizacije in institucije so izključene iz te ponudbe.

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

PRIJAVNICA

IME:

PRIIMEK:

NASLOV:

POŠTNA ŠTEVILKA:

POŠTA:

KATERE PNEVMATIKE STE KUPILI? a. RoadSmart III
     b. SportSmart II
     c. Trailsmart

E-MAIL NASLOV:

TELEFONSKA ŠTEVILKA:

PODPIS:

ŽIG POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA

IZPOLNJEN OBRAZEC 
IN KOPIJO RAČUNA 
POŠLJITE NAJKASNEJE 
DO 10. AVGUSTA 2016 
NA NASLOV:

Poletna moto akcija Dunlop
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj


