
ČAS JE ZA 
SKUPINSKI NAKUP

KAMINSKIH PEČI 
NA PELETE

Nameravate zamenjati, posodobiti ali dopolniti 
ogrevalni sistem? Zdaj imate priložnost kupiti 

na testu ZPS dobro ocenjene kaminske peči 
na pelete, ki omogočajo varčno, udobno in do 

okolja prijazno ogrevanje. Pridružite se ZPS pri 
skupnem nakupu in za prejem nezavezujoče 

ponudbe oddajte prijavo za sodelovanje.

Hitro in enostavno:
1. Obiščite spletno stran  

www SKUPINSKInakupZPS.si  
in si s prijavo zagotovite prejem  
nezavezujoče ponudbe.

2. S prejetim kuponom ZPS,  
obiščite najbližjo poslovalnico M Tehnika.

3. Izkoristite ugodno ponudbo in se  
dogovorite s prodajalcem  
za ogled oz. montažo.

Pohitite, ekskluzivna 
ponudba velja le do 
15.10.2019! *CENA Z OSNOVNO MONTAŽO

1.899 99

VIVIANA EVO
• v bordo, pergameni ali črni barvi
• dim. (š/v/g):  

52.5 x 1.054 x 57.9 mm
• teža: 118 kg
• premer dimnega priključka: 80 mm
• volumen zalogovnika: 18 kg
• urna poraba: 0,5–1,9 kg/h
• energijski razred: A
• garancijska doba: 2 leti

*CENA Z OSNOVNO MONTAŽO

*Montaža

Montaža vključuje dostavo, postavitev na mesto vgradnje, 
priklop na že pripravljen dimnik vključno z materialom
(1 x dimna cev fi 80 mm dolžine 1000 mm, 1 x T-KOS fi 80 in 
1 x koleno z vratci fi 80 mm), priklop dovoda zunanjega zraka, 
zagon in inštrukcije.
in:
nastavitev parametrov peči,
električni priklop na vtičnico (1 m),
namestitev sobnega tipala,
1 x čep za T-kos,
7 x tesnilo (vključena in vgrajena v dimovodnih ceveh),
vročinski silikon. 
 
Obseg in cenik dodatnih del oz. blaga in storitev, ki jih po 
potrebi kupcu lahko ponudi in dogovori izvedbo Mercatorjev 
pogodbeni partner VEGA PRODUKT, d. o. o.
 
Izvajalec montaže bo kupcem kaminskih peči na pelete izročil 
garancijsko dokumentacijo, navodila za uporabo in seznam 
pooblaščenih servisov.

1.424 99

MALU 8
• v rdeči, bež ali črni barvi
• dim. (š/v/g):  

53 x 108 x 53 mm
• teža: 82 kg
• premer dimnega priključka: 80 mm
• volumen zalogovnika: 15 kg
• urna poraba: 0,7–2,3 kg/h
• energijski razred: A
• garancijska doba: 2 leti

Ponudba se ne sešteva z dodatnimi dnevnimi popusti in drugimi akcijami. Zaloge so omejene in veljajo do razprodaje po pogojih 
skupinskega nakupa. Za dodatne informacije ali pojasnila se lahko obrnete na vašo najbližjo poslovalnico M Tehnika ali na e-naslov: 
ales.tomsic@mercator.si, tel. 01-560-6128.



POSTOPEK NAKUPA

1. NATIS KUPONA S KODO

V skupinski nakup (SN) prijavljeni potrošnik si natisne kupon s kodo. Do kupona s 
kodo dostopa prek povezave v e-pošti, ki jo ZPS pošlje kot ponudbo skupinskega 
nakupa vsem v SN prijavljenim potrošnikom.

2. OBISK TRGOVINE M TEHNIKA

Z natisnjenim kuponom (ali zgolj številko kupona) gre potrošnik na oddelek za 
ogrevanje M Tehnike, pri čemer prodajalec od potrošnika pridobi kontaktne podatke 
in zapiše osnovne informacije o predvideni namestitvi naprave ter potrošniku priporoči 
ogled s strani strokovnjaka podjetja Vega Produkt, ki vključuje zlasti svetovanje in 
pomoč pri izbiri optimalne kurilne naprave iz nabora izdelkov skupinskega nakupa, 
pregled obstoječega dimnika oziroma pregled situacije v primeru postavitve novega 
dimnika, oceno stroškov montaže v primeru dodatnih del. Potrošnik prejme potrdilo 
o naročilu ogleda, v primeru, da se ne odloči za ogled, pa potrdilo o zavrnitvi ogleda. 
Ogled stane 60 € (z DDV) – v primeru nakupa kaminske peči ta strošek ni dodatno 
plačljiv, saj je vključen v MPC peči po pogojih SN. Če se ob ogledu izkaže, da vgradnja 
peči ni mogoča ali pa se potrošnik odloči, da nakupa peči po pogojih SN ne bo izvedel 
ali pa od nakupa odstopi, potrošnik ta strošek plača po računu, ki mu ga izda Vega 
Produkt po opravljenem ogledu.

Potrošnik prejme potrdilo o naročilu ogleda kot tudi naročilo o odpovedi ogledu, če 
se zanj ni odločil.

3. PREGLED POTROŠNIKOVEGA OGREVALNEGA PROSTORA

Vega Produkt v roku 2 delovnih dni pokliče potrošnika in se dogovori za termin ogleda, 
ki sledi najpozneje v roku 14 dni, kar velja tudi po zaključku kampanje za skupinski 
nakup. Vega Produkt ob ogledu pri potrošniku naredi pisni »Zapisnik o ogledu«, iz 
katerega je jasno razvidno, ali je vgradnja oziroma montaža peči mogoča ali ne. Prav 
tako so v zapisniku, ki ga podpiše tudi potrošnik, navedena vsa potrebna dodatna 
dela in morebitni večji posegi, ki jih je treba opraviti pred montažo peči, vključno z 
okvirno ceno teh del. Potrošnik se sam odloči, ali mu bo potrebna dodatna dela in 
večje posege izvedel Vega Produkt ali kdo drug. Če se potrošnik odloči za drugega 
izvajalca, morajo biti vsa dela opravljena v roku 30 dni od ogleda Vege Produkta (izdaje 
zapisnika o ogledu). Podjetje Vega produkt ne daje garancije za izvedbena dela, ki jih 
opravi 3. oseba.

Vega Produkt pred montažo opravi še en pregled, da se preveri, ali so bila dela (v režiji 
potrošnika oziroma tretje osebe) zadovoljivo izvedena. Ta pregled Vega Produkta je 
brezplačen.

4. NAKUP

Če iz zapisnika o ogledu izhaja, da je montaža peči izvedljiva, se potrošnik oglasi v 
poslovalnici M Tehnike (najbolje v tisti, kjer je oddal naročilo za ogled, ni pa nujno) – 
obvezno mora imeti s seboj pozitiven zapisnik o ogledu in kupon (ali pa vsaj številko 
kupona) – in opravi nakup kaminske peči v roku 14 dni od zadnjega (pozitivno 
ocenjenega) ogleda.

5. PLAČILO

Plačilo kupnine je mogoče v poslovalnicah M Tehnika izvesti bodisi z gotovino bodisi 
s plačilnimi in kreditnimi karticami ali drugimi dovoljenimi plačilnimi sredstvi, ki so 
ekvivalent gotovine.

6. MONTAŽA 

Po izvedbi celotnega ali delnega plačila kupnine se dogovori termin montaže, ki se 
izvede najpozneje v roku 14 dni po plačilu. Podjetje Vega Produkt po telefonu obvesti 
potrošnika tri dni pred montažo o točnem datumu montaže in predvideni uri zaključka 
izvedbe montaže ter v primeru višje sile (npr. zastoji na cesti) o predvideni zamudi 
telefonsko obvesti potrošnika, ki na dan montaže zagotovi dimnikarja – ta mora 
pred prvim zagonom peči opraviti dimnikarski pregled in izdati zapisnik in na podlagi 
pozitivnega mnenja peč vpisati v evidenco malih kurilnih naprav. Strošek dimnikarja 
bremeni potrošnika.

7. Obseg in cenik dodatnih del oz. blaga in storitev, ki jih po potrebi     
kupcu lahko ponudi in dogovori izvedbo Mercatorjev pogodbeni 
partner VEGA PRODUKT, d. o. o.

• Dodatna dela – pripravljalna dela pred montažo: 

• vrtanje odprtine v obstoječi dimnik (s kronsko glavo fi 80 – 120 mm – fini rez, brez 
zidarskih del) 100 EUR brez DDV

• sanacija obstoječega dimnika – po ponudbi

• postavitev novega tri slojnega nerjavečega dimnika – po ponudbi (informativna 
cena za tri slojni nerjaveči dimnik fi 100 mm – cca 110 EUR/m brez DDV

• pri postavitvi tri slojnega nerjavečega dimnika je v ceno že vključena montaža oz. 
postavitev dimnika. Predhodno se opravijo izmere, na podlagi katerih se izdela 
točna ponudba).

• preboj stene fi 80 – 100 mm, za dovod zraka 45,00 EUR brez DDV

• preboj armirane plošče fi 80 – 100 mm, za dovod zraka 90,00 EUR brez DDV

• material – cev za dovod zraka fi 80 – 100 mm, 8,00 EUR/m brez DDV

• (v tekoči meter so vključeni zamiki, reducirni in povezovalni kosi ter preostali 
drobni material)

• dimniški reducir – cena 26,49 EUR z DDV

• 1x rozeta – cena 18,69 EUR z DDV

• Podložna steklena plošča dim. 100x100cm – cena 120 EUR z DDV

8. VEČSTANOVANJSKE STAVBE

Če ima stanovanje dimnik, je montaža peči načeloma mogoča. Potrošnik to preveri 
pri svojem upravniku večstanovanjske stavbe in se posvetuje pri izvajalcu dimnikarskih 
storitev.

9. KDAJ NI MOŽEN ODSTOP OD NAKUPA

Potrošnik ne more odstopiti od nakupa na dan montaže, ko je kaminska peč že na 
njegovem naslovu ali v primeru, ko je kupil peč in se odpovedal ogledu ogrevalnega 
prostora, v katerega namerava postaviti peč.

10. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Poslovni sistem Mercator, d. d., v skladu z veljavno zakonodajo odgovarja za stvarne 
napake blaga, ki bo na podlagi te ponudbe predmet prodaje.

11. REKLAMACIJE 

Jasmina Rednak, jasmina.rednak@mercator.si, Telefon: (03) 713 6517

OBIŠČITE NAŠE PRODAJALNE

• Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Beltinci - Center tehnike in gradnje, Ulica Štefana Kovača 19, 02 542 32 04 • Bohinjska Bistrica 
- Železnina, Mencingerjeva ulica 1, 04 572 74 61 • Bovec - Center tehnike in gradnje, Industrijska cona 2, 05 381 90 84 • Brežice - Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 
07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Hrastnik - Center tehnike in gradnje, Naselje Aleša Kaple 4, 03 546 20 28 • 
Idrija - Železnina, Gregorčičeva ulica 47, 05 373 48 22 • Jesenice - Center tehnike, Spodnji Plavž 5, 051 285 019 • Kočevje - Center tehnike, Kidričeva ulica 12, 01 893 85 20 • 
*Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 - Železnina Sermin, Sermin 8, 05 663 68 68 • Kranj - Center tehnike, Ulica Mirka Vadnova 7, 04 201 98 50 • 
*Krško - Center tehnike in gradnje, Cesta krških žrtev 145 a, 051 284 076 • Lenart - Center tehnike in gradnje, Gradiška cesta 2, 02 720 09 46 • Lendava - Železnina, Trg ljudske 
pravice 15, 02 577 26 10 • *Ljubljana - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00; Center tehnike Nove Jarše, Beblerjev trg 2, 01 547 44 44 • Ljutomer - Center 
tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • *Maribor - Center tehnike, c. Eve Lovše 1, 02 333 50 98 • Metlika - Center tehnike in gradnje, Cesta XV. brigade 29, 07 369 19 04 • 
Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica - Center tehnike, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Novo mesto - Center tehnike, Ljubljanska 
cesta 47, 07 393 03 10 • Ormož - Center tehnike in gradnje, Opekarniška cesta 30, 02 741 56 24 • Portorož - Center tehnike Lucija, Obala 114, 05 671 66 99 • *Postojna - Center 
tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Prevalje - Center tehnike in gradnje, Pri postaji 4, 02 870 50 40 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 
53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske 
Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Stari trg pri Ložu - Center tehnike, Cesta Notranjskega odreda 20, 01 705 08 22 • Šmarje pri Jelšah 
- Železnina, Rogaška cesta 20, 03 812 18 20 • Tolmin - Center tehnike in gradnje, Ulica padlih borcev 1 f, 05 381 90 43 • Trebnje - Center tehnike, Stari trg 48, 07 348 20 50 • 
Tržič - Železnina, Cankarjeva cesta 1, 04 532 08 60 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva c. 53, 03 898 87 10 • Vrhnika - Center tehnike, Robova cesta 6, 051 285 327 
• *Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska c. 7, 03 713 66 00 • Železniki - Železnina, Na kresu 26, 051 284 305 • in tudi v Spletni trgovini M Tehnika - www.mtehnika.si.

*Poslovalnice z izpostavljeno ponudbo peči


