
Vse cene vsebujejo DDV. Izdelke iz te ponudbe lahko naročijo le tisti uporabniki storitev družbe Staninvest d.o.o., ki imajo poravnane vse redne mesečne 
obveznosti. Naročila sprejemamo do 5. 6. 2018. Akcija velja do razprodaje zalog. Reklamni material vam je bil poslan z namenom neposrednega trženja. Če naših 
reklamnih sporočil ne želite več prejemati, pošljite dopis na staninvest@staninvest.si ali na sedež družbe. Pogodba je sklenjena, ko potrošnik s svojim podpisom 
na dobavnici sprejme ponudbo in Splošne pogoje poslovanja družbe Staninvest d.o.o.. V 14 dneh od prejema izdelka ima potrošnik pravico do odstopa od 
pogodbe, ne da bi navedel razlog za svojo odločitev. V primeru odstopa nosi le neposredni strošek vrnitve blaga.

•  velikost rešetke: 43 x 32 cm
•  elektrika / plin – primeren za plinske kartuše
•  pokrov in ohišje iz litega aluminija
•  Garancija: 5 let garancije na dele iz litega aluminija

WEBER Q1400 ELEKTRIČNI ŽAR 
/ WEBER Q1000 PLINSKI ŽAR 

269,00 €
299,00 €REDNA CENA:

KETTLE PLUS GBS 47 cm

•  premer rešetke: 47 cm 
•  oglje 
•  kromirana rešetka s snemljivo sredico, pripravljena 
   za uporabo dodatkov Gourmet BBQ Sistema
•  v pokrov integriran termometer
•  snemljiva posoda za pepel
•  Garancija: 10 let garancije (kotel in pokrov)

189,00 €
219,00 €REDNA CENA:

Kamorkoli greš, 
gremo v tvojo smer :)

DARILNI BON

2€
02 707 1212

Naroči vozilo s telefonskim klicem

Uporabno do: 30.6.2018.

Prevzemi novo Cammeo app

*Pri registraciji vpiši kodo in uživaj v brezplačni vožnji
cammeostaninvest
Po registraciji, dobljeno kodo v aplikaciji podeli 
s prijatelji in jih časti z brezplačnimi vožnjami

NAROČILA:
051 257 333  / narocila@staninvest.si

(od ponedeljka do petka, med 8:00 in 15:00 uro)

PLAČILO:
do 6 obrokov brez obresti

RENT - A - ŽAR že za 15€ / DAN  info@wewillgrillyou.com in 041 318 236



Trogir
7x polpenzion

16.6. – 15.9.2018
Hotel Medena ***

ugodnost za člane 
STANINVEST:

Prvi otrok 0-12 let 
brezplačno, drugi otrok 

0-12 let -50% popusta

-35% popusta

588€ 
redna cena od

Rodos
Grčija

7x nočitev z zajtrkom

1.6. – 5.10.2018
Hotel Silvia **

475€ 
redna cena od

Makarska
Riviera

Gradac

7x all inclusive Light

30.6. – 25.8.2018
Adriatic Hotel Laguna  **

518€ 
redna cena od

REZERVACIJA 
ARANŽMAJEV:

Poslovalnica Kompas d.d., 
Titova cesta 2/a, 2000 Maribor

Rezervacija je možna samo ob predložitvi Staninvest položnice.
Ugodnosti veljajo za vse nove rezervacije od izdaje letaka do 31.6.2018.

-12% popusta

ugodnost za člane 
STANINVEST:

ugodnost za člane 
STANINVEST:

-30% popusta
Prvi otrok 0-12 let 

brezplačno


