
Проектот CLEAR-X е финансиран од Програмата за истражување и иновации - Хоризонт 2020 на Ев-
ропската унија врз основа на  договорот за грант бр. 101033682. Содржината на овој документ ги 
претставува единствено ставовите на авторите и тоа е нивна одговорност. Не ги претставува гле-
диштата на Европската комисија и/или Европската извршна агенција за клима, инфраструктура и за 
животна средина (CINEA). Европ ската комисија и Агенцијата не прифаќаат одговорност за употребата 
на информациите и содржината што ги содржи оваа публикација.

Со избраниот уред, ефикасно ќе ги разладите просториите во лето. Во преодните периоди и 
во зима, додека температурата надвор е и под 10OC, просториите со ваков уред ефикасно ќе 
се загреваат. 

ЗОШТО ВРЕДИ ДА СЕ УЧЕСТВУВА? 
Затоа што преку организирање на колективното купување, ќе се стремиме да им понудиме на 
потрошувачите поволно купување на добро оценети инвертер клима уреди според резултатите 
од  тестирањето извршено од организациите на потрошувачи во кое учествуваше и ОПМ.  
Нашата цел е да овозможиме најдобри можни услови за купување, вклучувајќи ја и цената, и 
највисок можен квалитет на услугата, вклучително и професионална монтажа, која е неопходна 
за (енергетски) ефикасно работење на клима уредот. Сите потрошувачи кои ќе се пријават за 
учество во колективното купување ќе дознаат кои модели ќе ги понудиме и по која цена во  
необврзувачка понуда којашто ќе им ја испратиме. Ве уверуваме дека во понудата ќе бидат 
само оние клима уреди кои постигнале доволно висок рејтинг (добар или многу добар) на не-
зависниот компаративен тест. 

Секој уред работи ефикасно и постигнува подолг работен век само ако правилно се  
корис ти. На сите учесници во колективното купување ќе им дадеме стручни совети за  
купување, користење и одржување на инвертер клима уредите.

Организација на потрошувачите на Македонија организира колективно купување на инвертер 
клима уреди. Овие инвертер клима уреди не се ефтини, но може да се постигне значително на-
малување на цените вон сезона - и тоа е токму она што ќе се обидеме да го постигнеме во 
рамките на колективното купување на ОПМ.

КОЛЕКТИВНО КУПУВАЊЕ  
НА ИНВЕРТЕР  
       КЛИМА УРЕДИ



КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА? 
l Сите заинтересирасни потрошувачи коишто ќе се регистрираат за колективно купување на  
    инвертер клима уред. 
l Регистрацијата е бесплатна и е отворена за секој заинтересиран потрошувач.  
l Регистрацијата е необврзувачка.  
l По приемот на понуда слободно ќе одлучите дали ќе го купите производот или пак не.    
ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?   
ПОДНЕСЕТЕ ЈА ВАШАТА АПЛИКАЦИЈА СЕГА! 
Колективното купување се одвива како онлајн кампања, така што целата комуникација ќе се 
од  ви ва преку веб-страница, телефонски разговор и по е-пошта. Поднесете ја апликацијата што 
е мож но поскоро, на веб-страницата www.kolektivnokupuvanje.mk. За сите дополнителни инфор -
мации и помош, можете да се јавите на телефонскиот број (02) 3170888 (секој работен ден од 
08-20 часот и сабота од 09 -14 часот). 
Ќе го купите уредот директно од дистрибутерот на инвертер клима уреди (според условите на 
колективното купување), со кој ОПМ однапред ќе договори услови - што е можно поповолни 
за вас, потрошувачите. 
Сите информации за тоа како да направите купување, ќе ви бидат испратени заедно со понудата на 
избрани инвертер клима уреди кон средината на месец април на вашата е-маил адресата што ќе ја 
внесете кога се регистрирате за колективно купување на веб-страницата www.kolektivnokupuvanje.mk. 

Поднесете ја денес вашата апликација за да учествувате во колективното купување! 
www.kolektivnokupuvanje.mk 

Кажете им на вашите пријатели и познаници за колективното купување на инвертер клима 
уреди на ОПМ - затоа што заедно сме посилни!  
ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ 
Ќе биде достапна ограничена количина на клима уреди, па можноста да се направи колективно 
купување на уреди би се затворила порано од предвидениот датум!

Регистрација 
 
 
 
Регистрирајте се бесплатно што е 
мож но поскоро за да учествувате во 
колективното купување. 
Ќе добиете необврзувачка понуда 
за колективно купување. 

Понуда 
 
 
 
Веројатно кон средината на месец 
април ќе добиете понуда по е-пошта 
за колективно купување. 
Тогаш ќе одлучите дали да го купите 
уредот или пак не.

Купување 
 
Се до истрошување 
на договорените за -
лихи (но најдоцна 
до 31.05.2023) мо-
жете да го купите уредот директно од 
дистрибутерот. Одлука е ваша! 
Залихите се ограничени, затоа побр -
зајте.


