
ZA MIREN
SPANEC

DARILO OB NAKUPU 
IZBRANEGA PRALNEGA
ALI SUŠILNEGA STROJA

Akcija velja od 14. 12. 2020 do 28. 2. 2021

si.gorenje.com

OB NAKUPU DARILO ODEJA
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GORENJE + ODEJA IDEALNA KOMBINACIJA

Izkoristite to
izjemno priložnost!
Ob nakupu pralnega ali sušilnega stroja iz 
letaka ZA MIREN SPANEC brezplačno 
prejmete DARILO - prešito odejo Medico 
Lux iz Odeje Škofja Loka. 

Odeja je topla in obenem lahka in zračna, 
skrbno izbrani materiali pa so prijazni vsem, 
ki jih mučijo alergije in astme, zavirajo pa tudi 
razvoj pršic.

Pralnost na 60°C omogoča preprosto 
vzdrževanje higieničnosti, vrhunska izdelava 
pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Velikost 
odeje je 140x200 cm.

ODEJA MEDICO LUX
Velikost odeje 140x200 cm

1.  Kupite pralni ali sušilni stroj Gorenje, predstavljen v letaku 
ZA MIREN SPANEC v času trajanja akcije 
od 14. decembra 2020 do 28. februarja 2021.

2.  Na naši spletni strani si.gorenje.com izpolnite elektronski 
obrazec ali kopijo računa pošljite na naslov Gorenje GSI, 
d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana in pripišite vaše 
podatke (ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov).

3.  Na vaš e-poštni naslov (ali na vaš fi zični naslov) vam bomo 
poslali kupon z unikatno kodo za prevzem darila, s katero 
boste vaše darilo lahko prevzeli (ali v eni od Odejinih trgovin 
ali pa se boste dogovorili za dostavo na dom).

4.  Upoštevali bomo račune, ki bodo prispeli na naš naslov do 
vključno 15. marca 2021, prevzem darila bo mogoč do 31. 
marca 2021.

5.  S prejetim unikatnim kuponom boste svoje darilo lahko 
naročili oz. prevzeli:

• preko spletne strani: https://odeja.si/akcija-gorenje-z-odejo,
• preko e-naslova za prevzem darila: svetovanje@odeja.si,
• po telefonu: 01/427 70 28 (ponedeljek – sobota: 9:00 – 15.00),
•  ali ga boste prevzeli osebno v eni izmed trgovin 

Odeje po Sloveniji: www.odeja.si/slo/trgovine

Vse podrobne informacije, pravila in pogoje preverite na
si.gorenje.com.

KAKO DO DARILA?

OB NAKUPU PRALNEGA ALI SUŠILNEGA STROJA 
GORENJE WaveActive PRIROČNO IN KAKOVOSTNO DARILO
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5 KLJUČNIH PREDNOSTI PRANJA S PARO

PRALNI STROJI 
Z DODATKOM 
PARE
Vedno brezhibno oprano perilo
Gorenjevi pralni stroji WaveActive slovijo po učinkovitem 
delovanju in dolgoletni vzdržljivosti, hkrati pa jih odlikuje 
prijaznost do okolja. Predstavljamo izbor modelov, ki se 
neskromno uvrščajo med najboljše – tako po energetski 
varčnosti kot po pralnem in ožemalnem učinku.
S polnitvami do 10 kg ponujajo odgovor na zahteve
velikih in malih gospodinjstev. 

 Manj
likanja

Manj bakterĳ  
in alergenov

Prihranek pri 
mehčalcu za 

perilo

Osvežitev 
oblačil

Prihranek 
časa

1. 2. 3. 4. 5.
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PRANJE Z 
DODATKOM PARE 
UČINKOVITO 
V BOJU PROTI 
ALERGIJAM 
Raziskave kažejo, da za alergĳ ami trpi več kot 
30 milĳ onov Evropejcev. Cvetni prah, hišni prah, 
pršice, cigaretni dim, dlake hišnih ljubljenčkov so 
so le nekateri od alergenov, ki ogrožajo človekovo 
zdravje. Zato je izjemno pomembno, da ima vaš 
pralni stroj posebne programe, ki
samodejno odstranĳ o škodljive snovi iz vašega 
perila ter ga popolnoma očistĳ o.

699,90 €
859,90 €

WS168LNST
Pralni stroj

• Inverter PowerDrive motor • Parni programi: 
AllergyCare, WhiteSteam , MixSteam, SteamRefresh •
Posebni programi: IonWash 59' pranje z ioni, AutoWash, 
kratki Speed 20' • Osvetlitev bobna • DoseAid –
optimizira uporabo detergenta • StainExpert učinkovito 
odstranjuje madeže • EcoEye varčevanje z energijo •
SterilTub – samočistilni program • Popolni AquaStop

Globina aparata 61cm

Pralni stroji z dodatkom pare
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WS947LN
Pralni stroj

• Inverter PowerDrive motor • Posebni programi: 
IonWash 59’ pranje z ioni, AutoWash, kratki Speed 
20’, AllergyCare • Osvetlitev bobna • DoseAid 
– optimizira uporabo detergenta • StainExpert 
učinkovito odstranjuje madeže • EcoEye varčevanje z 
energijo • SterilTub – samočistilni program

• Inverter PowerDrive motor • Parni programi: 
AllergyCare, ShirtSteam, SteamRefresh • Posebni 
programi: Power 59', AutoWash • DoseAid – 
optimizira uporabo detergenta • EcoEye varčevanje 
z energijo • SterilTub – samočistilni program • Delni 
AquaStop

• Inverter PowerDrive motor • Parni programi: 
AllergyCare, ShirtSteam, SteamRefresh • Posebni 
programi: Power 59', AutoWash  • DoseAid – 
optimizira uporabo detergenta • EcoEye varčevanje z 
energijo • SterilTub – samočistilni program

• Inverter PowerDrive motor • Parni programi: 
AllergyCare, ShirtSteam, SteamRefresh • Posebni 
programi: Power 59', AutoWash • DoseAid – 
optimizira uporabo detergenta • EcoEye varčevanje z 
energijo • SterilTub – samočistilni program

WA94CS
Pralni stroj

WA963PS
Pralni stroj

WA84CS
Pralni stroj

IonWash 59’

AutoWash

559,90 € 519,90 €

479,90 € 499,90 €

759,90 € 719,90 €

689,90 € 699,90 €

Učinkovito in najhitreje oprano perilo

Program IonWash 59’. Hitro in nežno 
odstrani 30% več madežev, kar 
zagotavlja rezultate pranja A, in to 
tudi pri ¾ polnitvi. Naraven postopek 
ionizacije učinkoviteje odstrani 
nečistoče brez visokih temperatur ali 
dodatnih kemikalij.

Vedno pravi program

Se ne morete odločiti, kateri program 
izbrati? Preprosto izberite AutoWash in 
vaš pralni stroj izbere najboljši program 
pranja za vaše perilo. Lahko se sprostite, 
oblačila so brezhibno čista, ne glede na 
njihov material.

Globina aparata 61cm

Globina aparata 54cm Globina aparata 61cm

Globina aparata 61cm

Pralni stroji Gorenje WaveActive
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SUŠILNI STROJI WaveActive

DOVOLITE SVEŽINI, 
DA VSTOPI V VAŠ 
PROSTOR

Proces pranja se konča, ko je perilo suho.
In tukaj pomembno vlogo odigra sušilni
stroj. Pomembno je izbrati takšnega,
ki omogoča sušenje vseh vrst tkanin
na najboljši možen način in z optimalno
kombinacĳ o temperature, vrtenja in časa.
Gorenjevi sušilni stroji predstavljajo
odlično skladnost z vašimi potrebami.

899,90 €
1.099,90 €

Vedno brezhibno posušeno perilo

Globina aparata 54cm

DS94ILS/I 
Sušilni stroj

• Inverter PowerDrive motor • Parni program 
SteamRefresh •  IonTech ravnanje vlaken • Posebni 
programi za posteljnino, volno, športna oblačila, 
občutljive tkanine • Boben iz nerjaveče pločevine •
EcoEye varčevanje z energijo • Osvetlitev bobna

5 KLJUČNIH PREDNOSTI SUŠENJA S SUŠILNIM STROJEM



IonFresh
Manj mečkanja. Več svežine.

Zrak, poln negativno nabitih ionov, 
posuši perilo na način, ki znatno 
zmanjša zmečkanost vaših oblačil. 
Ionizator ustvarja okolje brez večine 
alergenov, ostankov dima, cvetnega 
prahu in elektrostatičnega naboja, 
ki nastaja med postopkom sušenja. 
Zaradi tega oblačila dišijo po svežem 
in jih je veliko lažje likati.

SteamRefresh
Osvežitev perila

18-minutni parni program odstrani 
večino gub, odpravi vonje in osveži 
vaše odeje, zimske jakne ali katera 
koli druga oblačila, kar je idealna 
izbira, če želite samo hitro osvežiti 
obleko ali se izogniti likanju.

TwinAir
Učinkovito sušenje tudi največjih 
kosov perila

Dvosmerno vpihovanje zraka poskrbi, 
da so tudi največji kosi perila mehki, 
enakomerno posušeni in manj 
zmečkani.
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DA92IL
Sušilni stroj

• IonTech ravnanje vlaken • Posebni programi za posteljnino, volno, občutljive 
tkanine • Boben iz nerjaveče pločevine •  Polovično polnjenje • Osvetlitev bobna

• Inverter PowerDrive motor • IonTech ravnanje vlaken • Posebni programi za 
posteljnino, volno, občutljive tkanine • Boben iz nerjaveče pločevine •  Polovično 
polnjenje • Osvetlitev bobna

DA83IL/I 
Sušilni stroj

619,90 €
749,90 €

639,90 €
769,90 €

SUŠILNI STROJI WaveActive

5 KLJUČNIH PREDNOSTI SUŠENJA S SUŠILNIM STROJEM

 Manj
likanja

1. 
Manj 

zmečkano 
perilo

Manj 
alergenov in 

bakterĳ 

Dodatna 
nega perila z 

dodatkom 
pare

Prihranek 
časa

2. 3. 4. 5. 



Gorenje GSI, d.o.o. // Šmartinska 152, 1000 Ljubljanja // si.gorenje.com

December 2020; Vse slike so intelektualna lastnina Gorenje GSI d.o.o., uporaba brez soglasja lastnika ni dovoljena. Vse slike so simbolne. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v tisku. Vse cene so v EUR - nezavezujoce priporočene.

INVERTER
PowerDrive 

Motor

10 LET JAMSTVA NA INVERTER MOTOR
Velja ob nakupu izbranega pralnega stroja 
Gorenje z inverterskim motorjem PowerDrive. 
Registrirajte vaš aparat na si.gorenje.com.

PET LET GARANCIJE ZA VELIKE 
GOSPODINJSKE APARATE
Zaupamo našim razvojnim strokovnjakom ter 
verjamemo v kakovost in trajno vrednost naših 
aparatov za kupca.

ZA NASVETE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA 
APARATOV SKRBI GORENJE SERVIS.
Enotna telefonska številka za celotno Slovenijo:
03 899 7000

TRADICIJA, RAZVOJ
IN SKRBNOST POVEZUJETA
Pralni in sušilni stroji Gorenje WaveActive so zasnovani za 
učinkovito, preprosto in okolju prijazno nego perila, kar uporabnikom 
zagotavlja, da imajo več časa zase in za svoje najbližje.  Da bi ustvarili 
dom, poln mehkobe in topline, pa smo se v Gorenju povezali z 
ugledno slovensko blagovno znamko Odeja, ki se ponaša z več kot 
80-letno tradicijo. Skupaj smo pripravili prijetno presenečenje, saj 

ob nakupu izbranih modelov pralnega ali sušilnega stroja Gorenje 
našim kupcem podarjamo prešito odejo Odeje Škofja Loka. 

Sodelovanje obeh podjetij je zgodba o povezovanju blagovnih 
znamk, ki v naše domove vračajo kakovostne slovenske izdelke in 
zaupanje v domači razvoj in proizvodnjo.


