
Darilni kupon velja do 31. 8. 2020 in ga lahko unovčite ob nakupu šolskih potrebščin, šolskih torb in nahrbtnikov.
Popust -20% lahko unovčite ob nakupu vseh šolskih potrebščin in NE velja za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov.
Popust -5% lahko unovčite ob prednaročilu delovnih zvezkov do 1.7.2020. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo pri 
plačilu. Kupon velja v vseh papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More. Prednaročilo delovnih zvezkov ni možno v 
spletni trgovini. Acron, d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec.
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Kodo lahko izkoristite tudi na:

www.officeandmore.si
Koda za popust: DIABZPZW
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Telefon starša:

popusta 
na delovne zvezke
ob prednaročilu do 1.7.2020

S podpisom soglašate, da vas obveščamo o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih. Z izpolnitvijo osebnih 
podatkov in z označitvijo posamičnih potrditvenih polj se strinjate, da lahko vaše podatke uporabljamo za namene 
obveščanja o ugodnostih, aktivnostih, storitvah in dogodkih. Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za 

pošiljanje e-novic in SMS sporočil (če nam zaupate tudi svojo telefonsko številko). Z njimi bomo ravnali zelo pazljivo in 
v skladu z veljavno zakonodajo. Podatke bomo za ta namen uporabljali do vašega preklica privoljenja. Soglašate, da vas 
obveščamo o ponudbah in ugodnostih ob posebnih priložnostih. Osebne podatke in podatke o nakupih bomo uporabljali 

za namene obveščanja o ugodnostih ob posebnih priložnostih in za pošiljanja prilagojenih ponudb preko e-pošte, 
SMS/MMS sporočil, telefonskih klicev ter prilagajanja spletnih oglasov za ponovno ciljanje na platformah za digitalno 

oglaševanje. Podatke bomo za ta namen uporabljali do vašega preklica privoljenja. Acron d.o.o. izvaja ustrezne tehnične 
in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti osebnih podatkov. Vpisane podatke lahko kadarkoli 

spremenite, dopolnite tako, da nam pišete na elektronski naslov info@officeandmore.si ali prenehate prejemati naše 
novičke s klikom na odjavo.

Več informacij o varovanju zasebnosti in pogojih poslovanja: https://officeandmore.si

Strinjam se s pravili in pogoji koriščenja popustov, kot je zapisano 
v drobnem tisku. 

Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov Acron, d.o.o., 
obdeluje zapisane osebne podatke za trženje tiskanih in digitalnih 
produktov podjetja Acron, d.o.o.

do 6 obrokov
brez obresti

POPUSTI
najkasneje do 31. 7. 2020.

SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA 

VARSTVA SLOVENIJE


