
Robomow Premium
Modeli RC/RS

Vaš 
najboljši 
soigralec 
  v ekipi!



Rad sem  
del družine!

Prochaska Handels GmbH

Friendly Robotics
Podjetje Friendly Robotics že od ustanovitve leta 1995 
deluje na področju razvoja robotskih kosilnic. Pri 
tem nenehno zasleduje jasno zastavljen cilj: Ljudem  
olajšati košnjo trate po načelu: Robomow kosi,  
medtem ko vi uživate.

Z modelom Robomow Classic leta 1997 je Friendly 
Robotics uvedel novo obdobje na področju nege trate.

Vsi modeli kosilnic ROBOMOW so opremljeni z  
edinstvenim kosilnim mehanizmom, zato vašo trato 
pokosijo bistveno hitreje in učinkoviteje. 

ROBOMOW s svojim edinstvenim  
načinom košnje ob robovih zagotavlja 
brezhibno pokošene robove trate.

Tudi v prihodnje ostaja v samem središču 
delovanja podjetja razvoj robotskih kosilnic.

Podjetje Prochaska Handels GmbH je že več kot 60 
let strokovnjak za naprave, ki olajšajo delo na vrtu, za  
pripomočke za nego zemljišč ter stroje za zimska 
opravila. Podjetje Prochaska je kot ekskluzivni glavni 
uvoznik vrhunskih znamk, kot so ROBOMOW, TORO, 
Neato in Billy Goat, prisoten v Avstriji, Nemčiji in v  
južno-evropskem prostoru.

2002 je podjetje Prochaska sledilo najnovejšemu 
trendu in predstavilo robotske kosilnice ROBOMOW.  
Nenehno rastoča ponudba robotskih naprav je bila  
razširjena leta 2013 z robotskim sesalnikom Neato.

Velika ponudba za vse zahteve
Vsestranska paleta izdelkov omogoča uporabo  
robotskih naprav skozi vse leto. Naši izdelki so  
prilagojeni visokim zahtevam kupcev, ki cenijo pamet-
ne rešitve in pričakujejo dovršene tehnične storitve.
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Podrobnejše informacije na www.robomow.com

Rad sem  
del družine!

Prednosti 
Robomowa

Mocnejši
• Robomow je na enakih površinah zmogljivejši od

vseh drugih modelov kosilnic ter kosi tudi visoko
travo. Celo za prvo košnjo v sezoni in košnjo trate
po daljšem dopustu dodatna kosilnica ni več
potrebna.

• Visoko zmogljiv mehanizem košnje z izredno
hitro vrtečimi jeklenimi noži reže travo na drobne
delce. To naravno gnojilo nato neguje trato in
vam prihrani veliko časa in denarja.

Hitrejši
• Robomow vam podarja več prostega časa zaradi

izredno kratkega časa košnje. S širino košnje do
56 cm pokosi trato v najkrajšem času.

• Zleknite se na ležalnik in uživajte svoj prosti čas.
Robomow pokosi isto površino hitreje kot vse
druge robotske kosilnice

Košnja ob 
robovih
• Robomow gre do konca: Robomow kosi vse do

linije zunanjega roba koles, zato so rezultati košnje
brezhibni. Zamudno rezanje trave ob robovih je
odslej preteklost, saj Robomow delo odlično opravi
tudi na najtežje dostopnih predelih.

• Plavajoča kosilna enota se prilagaja neravninam in
jih optimalno izravna. Rezultat: Lepa, enakomerno
pokošena in zdrava trata.

Enostavna namestitev
Namestitev lahko izvedete sami  ali  z našo pomočjo!

Nastavite  tedenski 
načrt košnje.  

Položite mejno žico. Končano!
Profesionalni 
servis za izvedbo 
namestitve
* na voljo na večini lokacij 

Poklicite 
nas   
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Robomow 
RS612
Velikost trate:
do  1.200 m2

Širina košnje 56cm

Ekipa Robomow-Premium

Robomow 
RC312
Velikost trate:
do 1.200 m2

Sedaj s povečano kapaciteto 
košnje do 1.200 m2! 

s kolesi PowerWheel
in pogonom Heavy Duty

Robomow 
RC306
Velikost trate:
do 600 m2

s kolesi PowerWheel

Robomow 
RC304
Velikost trate:
do 400 m2

Robomow 
RS622
Velikost trate:
do 2.200 m2

Širina košnje 56cm
Pogon Heavy Dutyb

Robomow 
RS630
Velikost trate:
do 3.200 m2

Širina košnje 56cm
Pogon Heavy Duty 

Majhne površine do 600 m2 

Srednje velike površine do 1.200 m2 

Velike površine do 3.200 m2 
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Daljinski 
upravljalnik
Po želji lahko Robomowu 
ukažete, da  pokosi trato, 
kar neposredno iz svojega 
telefona  !

Intuitivno 
krmiljenje
Naročite svojemu  
Robomowu, kaj mora 
narediti ter prikličite 
sporočila  o stanju kosilnice 
(kot . npr.. polnjenje, košnja, 
itd.) neposredno z vašega 
pametnega telefona !

App
si naložite tukaj

Vrnitev k  bazni postaji 

Izklop samodejnega 
zagona

Pokosite trato v 
načinu košnje ob 
robovih ali brez.  

Naslednja 
košnja

Robomow 
RS612
Velikost trate:
do  1.200 m2

Širina košnje 56cm

Robomow 
RS630
Velikost trate:
do 3.200 m2

Širina košnje 56cm
Pogon Heavy Duty 

Robomow App
Uživajte v košnji trate! 
Intuitivna uporabniška površina Robomow-App-a vam nudi popoln nadzor nad robotsko kosilnico, kakor tudi 
enostaven dostop do najnovejših materialov v zvezi z robotsko kosilnico Robomow.

Upravljanje popolnoma samodejne robotske kosilnice Robomow še nikoli ni bilo udobnejše in zabavnejše!

Sem 
uporabniku 
prijazen!

Udoben
En sam barvni zaslon omogoča 
dostop do najnovejših funkcij, 
tehničnih podatkov, slik, 
video posnetkov in navodil za 
uporabo. Genialno!

5



PREMIUM

do 1.200 m2

SERIJA RC 
NOVO!  
3 leta garancije*

MODELI SERIJE RC:
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 Mocnejši
Turbo Mow | Kosi tudi visoko travo
Celo pri prvi košnji v sezoni in košnji trate po daljšem dopustu  
dodatna kosilnica ni več potrebna. Z naprednim načinom Turbo Mow 
kosilnica z lahkoto pokosi tudi visoko travo.

      Hitrejši
Izredno kratek čas košnje
Zahvaljujoč izredno kratkemu času košnje Robomow ne poskrbi samo 
za negovano trato, temveč nudi uporabniku še dodaten prosti čas, ki ga 
lahko preživi z družino. 

Smart Mow | Hitrejša košnja
Robomow načrtuje naslednji korak in je tako hitrejši, zanesljivejši in 
prijaznejši do trate. Kakor hitro se približa mejni žici, upočasni hitrost in 
se obrne.

      Košnja ob robovih
Kosi do skrajnega roba
Izbočena kosilna enota kosi trato 1 cm preko zunanjih robov koles. To 
zmore samo Robomow, ki namesto vas opravi zamudno rezanje trave ob 
robovih.

Tipalo za dež

4+2 območji

Kratek čas košnje

Zmogljiva kosilna enota 
širine 28 cm

Kosi natančno do 
robov trate

App za daljinski upravljalnik

Bluetooth Smart

Kolesa PowerWheel
(RC306 & RC312)

          App za daljinski upravljalnik
Programirajte svojo robotsko kosilnico Robomow preko  
RobomowApp-a  -  hitro, enostavno in nadvse udobno. 
Prikličite informacije in sporočila preko pametnega telefona.
Krmilite robotsko kosilnico na daljavo !

            4+2 | Košnja v 4 povezanih in 2 locenih obmocjih
Različna območja košnje lahko povežete z ozkimi prehodi. S 
pomočjo dodatnega dajalnika signala je košnja možna tudi v 
dodatnih območjih, ki med seboj niso povezana.

             Motorji brez šcetk
Hitri motorji kosilnice Robomow brez ščetk so izredno 
enostavni za vzdrževanje in zagotavljajo učinkovitejšo košnjo 
trate na dolgi rok (RC306 & RC312).

            Integrirano tipalo za dež
Robomow se v dežju samodejno vrne k bazni postaji in 
nadaljuje s košnjo  šele, ko se razmere izboljšajo.      

            Najnovejša tehnologija akumulatorjev
Zahvaljujoč  dolgotrajnemu visoko zmogljivemu  Li-
Feakumulatorju lahko še dlje uživate senzacionalno hitrost 
košnje  .

RC304 - do 400m² z bazno postajo

RC306 - do 600m² z bazno postajo

RC312 - do 1.200m² z bazno postajo

* V tretjem letu velja garancija na rezervne dele in popravila. 6



Patentiran sistem 
recikliranja trave

Kosi tudi 
visoko travo

Izjemna 
širina 28 cm,  
posebej kratek 
čas košnje

Košnja ob robovih

Prednosti serije Robomow-RC

Košnja v  
4 + 2 območjih

Varna 
uporaba 
zaradi 
funkcije 
zaustavitve

Preprosto  
upravljanje s 
Smartphone App-om

Kolesa 
PowerWheel
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PREMIUM

do 3.200 m2

SERIJA RS 

RS612 - do 1.200m² z bazno postajo

RS622 - do 2.200m² z bazno postajo

RS630 - do 3.200m² z bazno postajo

MODELI SERIJE RS:

NOVO!  
3 leta garancije*

        Mocnejši
Turbo Mow | Kosi tudi visoko travo
Celo pri prvi košnji v sezoni in košnji trate po daljšem dopustu  
dodatna kosilnica ni več potrebna. Z naprednim načinom Turbo Mow 
kosilnica z lahkoto pokosi tudi visoko travo.

56cm široka, visoko zmogljiva dualna kosilna enota (4.000 obratov/min)
56cm široka kosilna enota z dvema, izredno hitro vrtečima jeklenima 
nožema zmelje travo na drobne koščke,  ki nato trato 
oskrbujejo z naravnimi hranilnimi snovmi.

      Hitrejši
Izredno kratek čas košnje
Zaradi izjemne širine košnje (56 cm) Robomow pokosi trato v izredno 
kratkem času. Rezultat je odlično negovana trata in dodaten prosti čas, 
ki ga lahko preživite z družino.

Smart Mow | Hitrejša košnja
Robomow načrtuje naslednji korak in je tako hitrejši, zanesljivejši in 
prijaznejši do trate. Kakor hitro se približa mejni žici, upočasni hitrost in 
se obrne.

      Košnja ob robovih
Kosi do skrajnega roba
Izbočena kosilna enota kosi trato do zunanje linije koles.  
To zmore samo Robomow, ki namesto vas opravi zamudno rezanje trave 
ob robovih.
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Tipalo za dež

5+2 območji

Kratek čas košnje

Zmogljiva kosilna enota 
širine 56 cm

Kosi natančno do 
robov trate

App za daljinski upravljalnik

Bluetooth Smart

Plavajoča kosilna enota

          App za daljinski upravljalnik
Programirajte svojo robotsko kosilnico  Robomow preko  
Robomow App-a - hitro, enostavno in nadvse udobno. 
Prikličite informacije in sporočila preko pametnega telefona. 
Krmilite robotsko kosilnico na daljavo !

            5+2 | Košnja v 5 povezanih in 2 locenih obmocjih
Različna območja košnje lahko povežete z ozkimi prehodi. S 
pomočjo dodatnega dajalnika signala je košnja možna
 tudi v dodatnih območjih, ki med seboj niso povezana.

             Motorji brez šcetk
Hitri motorji kosilnice Robomow brez ščetk so izredno 
enostavni za vzdrževanje in zagotavljajo učinkovitejšo košnjo 
trate na dolgi rok. 

            Integrirano tipalo za dež
 Robomow se v dežju samodejno vrne k bazni postaji in 
nadaljuje s košnjo  šele, ko se razmere izboljšajo.      

            Najnovejša tehnologija akumulatorjev
Zahvaljujoč dolgotrajnemu visoko zmogljivemu 
Li-Fe akumulatorju lahko še dlje uživate senzacionalno hitrost 
košnje.  

             Plavajoca kosilna enota
se odlično prilagaja neravninam na površini, se dviga in  
spušča, odvisno od višine trave. Rezultat je lepa, enakomerno 
pokošena trata.

* V tretjem letu velja garancija na rezervne dele in popravila. 8



Košnja ob robovih

Preprosto  
upravljanje s 
Smartphone App-om

Prednosti serije Robomow-RS

2 noža 
Visoko zmogljiva 
kosilna enota

Kosi tudi 
visoko travo

Izjemna širina 
košnje 56 cm!  
Posebej kratek 
čas košnje

Plavajoča  
kosilna enota

Visoka kolesa 
(High Wheel)

Košnja v  
5 + 2 območjih

Varna uporaba 
zaradi 
funkcije 
zaustavitve
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Mejna žica 150 m/ 200m 
MRK0014A | EAN 7290001944271 /  
MRK0060A | EAN 7290014674417
Položite mejno žico okoli trate. - Robomow opravi vse 
preostalo delo.
€ 69.-/€ 99.-
Žične spojke 
MRK0039A | EAN 7290001944318
10 kom., za povezovanje ali popravilo žic, zaščitene 
pred vdorom vode, silikonsko zatesnjene
€ 16.-

Priključne sponke za žico
MRK0038A | EAN 7290001944301

Klini za pritrjevanje mejne žice  
(zatiči za pritrjevanje žice) 
MRK0012A | EAN 7290001944035
Paket s 50 klini za večje površine in dodatna 
območja košnje. Za pritrditev mejne žice. 
€ 15.-
Dajalnik signala
MRK5002C | EAN 7290001944295
Eno stikalo za različna območja 
(220 V / opc.akumulator).  
€ 129.-

Akumulator za dajalnik signala 
MRK5006A | EAN 7290001944400
Če na območju košnje ni vtičnice, lahko za 
 delovanje dajalnika signala uporabite ta 
akumulator.  
€ 109,-

10 kom., za povezovanje mejne žice z bazno 
postajo/dajalnikom signala.  
€ 17.-

Klini za pritrditev bazne postaje 
GEN0223B  
Z  robustnimi klini  
lahko bazno postajo trdno pritrdite. 
€ 3.- 

Rezervni nož (1 nož, RC in RS)
MRK7003A | EAN 7290014674004
Ostra rezila so pomembna  
za doseganje odličnih rezultatov košnje.
€ 39.-

Komplet rezervnih nožev (2 noža, RC in RS) 
MRK6101A | EAN 7290001944103
Nože je priporočljivo enkrat letno zamenjati!
€ 72,-

Daljinski upravljalnik Bluetooth(RC in RS) 
MRK7100A | EAN 7290014674202
Daljinski Bluetooth upravljalnik za vse  
modele serij RC in RS.
€ 104,-

Modul za mobilni telefon (RC in RS) 
MRK6100A | EAN 7290014674196 
GSM-modul s 3 leti komunikacije
za seriji RC in RS.
€ 198,-

Bazna postaja (RC) 
MRK7006A | EAN 7290014674226 
Komplet omogoa več načinov uporabe kosilnice 
na različnih območjih košnje (za serijo RC).
€ 279,-

Bazna postaja (RS)
MRK6102A | EAN 7290001944219
Komplet omogoča več načinov uporabe
na različnih območjih košnje. (za serijo RS)
€ 299,-

Ojačevalec signala (RS) 
SPP6117A   
Ojačevalec signala je potreben pri dolžini mejne žice 
od 600 do maksimalno 800 m.
€ 14.-

Powerbox črna(2A) / siva (3A, RS630)
SPP7010A / SPP6112A
Črn/siv Powerbox z 2A/3A za bazno postajo. 
Ustreza seriji RC, RS612 & RS622 (2A)/ RS630 (3A)
€ 123.-/ € 133.-

Nadomestni povezovalni kabel (15m, RC)/
(20m, RS) 
WSB7011A/WSB6015C
S tem dolgim povezovalnim kablom 
lahko Powerbox povežete  z bazno postajo.
€ 49.-/ € 79.-

Visoko zmogljiv akumulator (RC) 
MRK7005A | EAN 7290014674219
Visoko zmogljiv akumulator za modele serije RC -
LI-Fe, 26 V / 3 Ah
€ 229,-

Visoko zmogljiv akumulator (RS612 in RS622) 
MRK6105A | EAN 7290014674240
Visoko zmogljiv akumulator za modele serije RS -
RS612 in RS622. Li-Fe, 26 V / 4,6 Ah  
€ 289.-

Visoko zmogljiv akumulator (RS630) 
MRK6103A | EAN 7290001944479
Visoko zmogljiv akumulator za model RS 630. 
LI-Fe, 26 V / 6 Ah
€ 319,-

Kolesa PowerWheel (RC)
MRK7012A | EAN 7290014674516
Boljše manevriranje zaradi 70% 
širših koles serije RC.
€ 79.-

Varovalka 32V/20A (RS) 
FUS6000A 
Varovalka 32V/20A za napravo. 
€ 4,-

Priporočene prodajne cene z DDV.10



RS612/RS622/RS630
RC304/RC306/RC312Tehnicni podatki

RC304 RC306 RC312 RS612 RS622 RS630
PRD7004B PRD7006B PRD7012A PRD6100B PRD6200B PRD6300B

Velikost trate:* do400 m² do600 m² do1.200 m² do1.200 m² do2.200 m² do3.200 m² 

Širina košnje: 28 cm (kosi 1 cm preko zunanjih robov koles) 56 cm (kosi do zunanjega roba koles)

Mehanizem košnje:

200 W HI-RPM  
mehanizem za košn-

jo in mulčenje 
(4000 obratov/min)

200 W HI-RPM  
mehanizem za košnjo in mulčenje 

(4000 obratov/min), brez ščetk

400 Watt HI-RPM  
mehanizem za košnjo in mulčenje 

(4000 obratov/min), brez ščetk, 
z 2 nožema

Sistem košnje: recikliranje trave| izredno fino mulčenje

Nastavitev višine košnje: 15 - 60 mm (brezstopenjsko) 20 - 80 mm (brezstopenjsko)

Naklon klančin: do 36 % (20°)

Tipalo za dež: integrirano (prekine košnjo v primeru dežja)

Tedenski program: - samodejni tedenski program

Zaščita pred krajo: Zaščita s PIN kodo in alarmom

Vstopne točke: 4 vstopne točke 5 vstopnih točk

Območja košnje: 4+2 območji 
1 glavno območje | 3 povezana območja in 2 ločeni območji 

5+2 območji 
1 glavno območje | 4 povezana območja in 2 ločeni območji

Varnostna zaščita: Tipalo za zaznavanje možnosti prevrnitve in dviga z varnostno zavoro, signalni zvok pred pričetkom košnje & otroška zaščita

Zaščita pred trki: Zaščitna tipala za zaznavanje trkov | Varnost za ljudi in živali

Akumulator:

Najnovejša tehno-
logija  

akumulatorjev,  
26 V | 2,4 Ah 

 Li-Fe  
visoko zmogljiv 

akumulator

Najnovejša tehnologija akumulatorjev,  
26 V | 3 Ah  Li-Fe  

visoko zmogljiv akumulator

Najnovejša tehnolo-
gija akumulatorjev,

26 V | 4 Ah  
Li-Fe 

visoko zmogljiv 
akumulator

Najnovejša tehnolo-
gija akumulatorjev,

26 V | 4,5 Ah  
Li-Fe 

visoko zmogljiv 
akumulator

Najnovejša tehnolo-
gija akumulatorjev,

26 V | 6 Ah  
Li-Fe 

visoko zmogljiv 
akumulator

Bazna postaja: · · · · · ·

opc. Daljinski upravl-
jalnik: Daljinski upravljalnik Bluetooth Smart na voljo kot dodatna oprema Daljinski upravljalnik IR & Bluetooth Smart 

na voljo kot dodatna oprema
vključen daljinski 

upravljalnik

Robomow App: · · · · · ·

App za daljinski upravl-
jalnik:

· · · · · ·

Bluetooth Smart: · · · · · ·
Modul za mobilni telefon 
(GSM):

· · ·

Kolesa: kolesa HighWheel 
19 cm

posebno široka kolesa 
HighWheel 19 cm 

posebno široka kolesa 
HighWheel 19 cm

kolesa HighWheel 
22cm

kolesa HighWheel 
22cm

kolesa HighWheel 
22cm

Kosilnica (D x Š x V | teža): 63 cm x 46 cm x 21 cm | 11,4 kg (vklj. z akum.) 73,5 cm x 66 cm x 31 cm | 20 kg (vklj. z akum.)

Bazna postaja(D x Š x V | 
teža): 75 cm x 40 cm x 20 cm | 1,6 kg 95 cm x 71 cm x 20 cm | 2,0 kg

Vključena oprema:

z bazno postajo,  
150 m mejne žice, 

200 klinov za pritrje-
vanje mejne žice, 
4 kovinski klini za 
pritrditev bazne 
postaje, ravnilo 

RoboRuler

z bazno postajo,  
175 m mejne žice, 

250 klinov za pritrje-
vanje mejne žice, 
4 kovinski klini za 
pritrditev bazne 
postaje, ravnilo 

RoboRuler

z bazno postajo,  
250 m mejne žice, 

300 klinov za pritrje-
vanje mejne žice, 
4 kovinski klini za 
pritrditev bazne 
postaje, ravnilo 

RoboRuler

z bazno postajo,  
250 m mejne žice, 

300 klinov za pritrje-
vanje mejne žice, 
6 kovinski klini za 
pritrditev bazne 
postaje, ravnilo 

RoboRuler

z bazno postajo,  
300 m mejne žice, 

400 klinov za pritrje-
vanje mejne žice, 
6 kovinski klini za 
pritrditev bazne 
postaje, ravnilo 

RoboRuler

z bazno postajo,  
375 m mejne žice, 

450 klinov za pritrje-
vanje mejne žice, 
6 kovinskih klinov 
za pritrditev bazne 

postaje, ravnilo 
RoboRuler

EAN kode: 7290014674424 7290014674431 7290014674172 7290014674448 7290014674455 7290014674462

Priporočene prodajne 
cene: € 1299,- € 1499,- € 1749,- € 2049- € 2449- € 2.899,-

opc. opc. opc.

Klini za pritrjevanje mejne žice 
(zatiči za pritrjevanje žice)
MRK0012A | EAN 7290001944035
Paket s 50 klini za večje površine in dodatna 
območja košnje. Za pritrditev mejne žice.
€ 15.-
Dajalnik signala
MRK5002C | EAN 7290001944295
Eno stikalo za različna območja 
(220 V / opc.akumulator). 
€ 108.-

Akumulator za dajalnik signala
MRK5006A | EAN 7290001944400
Če na območju košnje ni vtičnice, lahko za
 delovanje dajalnika signala uporabite ta 
akumulator. 
€ 75.-

Visoko zmogljiv akumulator (RS630)
MRK6103A | EAN 7290001944479
Visoko zmogljiv akumulator za model RS 630.
LI-Fe, 26 V / 6 Ah
€ 299,-

Visoko zmogljiv akumulator (RS612 in RS622)
MRK6105A | EAN 7290014674240
Visoko zmogljiv akumulator za modele serije RS -
RS612 in RS622. Li-Fe, 26 V / 4,6 Ah 
€ 279.-

Visoko zmogljiv akumulator (RC)
MRK7005A | EAN 7290014674219
Visoko zmogljiv akumulator za modele serije RC -
LI-Fe, 26 V / 3 Ah
€ 219,-

Kolesa PowerWheel (RC)
MRK7012A | EAN 7290014674516
Boljše manevriranje zaradi 70%
širših koles serije RC.
€ 79.-

Powerbox črna(2A) / siva (3A, RS630)
SPP7010A / SPP6112A
Črn/siv Powerbox z 2A/3A za bazno postajo. 
Ustreza seriji RC, RS612 & RS622 (2A)/ RS630 (3A)
€ 123.-/ € 133.-

Priporočene prodajne cene z DDV.

Priporočene prodajne cene z DDV.
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Poklicite 
nas 

SLUŽBA ZA STRANKE:

AT: +43 (1) 278 51 00 -180
 

Glavni uvoznik: 
Prochaska Handels GmbH | Pilzgasse 31, 1210 Dunaj, Avstrija | sales-at@prochaska.eu | www.prochaska.eu 
Prochaska Deutschland GmbH | Otto-Brenner-Str. 15, 52353 Düren, Nemčija | sales-de@prochaska.eu | www.prochaska.eu
Z izdajo tega kataloga prenehajo veljati predhodni katalogi in ceniki. Vse navedbe brez jamstva. Pridržujemo si pravico do spremembe cen zaradi gospodar-
skih razmer, tečajev ali tehničnih sprememb in tiskarskih napak. Prodajne cene v evrih so nezavezujoča priporočila. Cene vsebujejo DDV. Slike so 
simbolič-ne. Akcija velja do razprodaje zalog. Ne jamčimo za pravilnost ali tiskarske napake. 




