
Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) организира колективно купување на 

инвертер клима уреди 

 

Добриот инвертер клима уред, треба да биде и енергетски ефикасен! 

Организацијата на потрошувачите на Македонија започнува кампања за колективно купување на добро 

оценети инвертер клима уреди од страна на независна институција за компаративно тестирање во 

Европа (ICRT- International Consumer Research and Testing). Во ова тестирање отстварено преку CLEAR-X 

проектот учествуваше и ОПМ како партнер со повеќе организации на потрошувачи од земјите на ЕУ.  

ОПМ за целите на колективното купување и кампањата подготви посебна веб платформа на која 

потрошувачите во првата фаза која започнува  денес , 22 февруари 2023 г., можат да се регистрираат, за 

во втората фаза која започнува од средината на месец април 2023 г. да добијат понуда за купување на 

инвертер клима уред. Понудени ќе бидат само оние клима уреди кои постигнале добра или многу добра 

оценка на независниот компаративен тест. 

Заинтересираните потрошувачи, можат да се регистрираат на https://www.kolektivnokupuvanje.mk. 

Регистрирањето на платформата не е обврзувачко за купување на инвертер клима уред, но само 

регистрираните потрошувачи ќе имаат можност да добијат понуда и да купат  инвертер клима уред 

преку колективно купување.  Кога ќе ја добијат понудата, регистрираните потрошувачи ќе можат 

слободно да одлучат дали ќе го купат понудениот уред или не. Одлуката ќе треба да ја донесат до крајот 

на месец мај, или додека не се продадат загарантираните количини.  

Со почетокот на кампањата, резултатите од најновиот независен компаративен тест  на инвертер клима 

уреди се достапни и бесплатни за сите потрошувачи. 

 

Преку колективното купување нашата цел е да овозможиме најдобри можни услови за купување, 

вклучително цената, највисок можен квалитет на услугата и професионална монтажа, која е неопходна 

за ефикасно работење на клима уредот. Веруваме дека потрошувачите ќе можат да го искористат ова и 

на тој начин да добијат квалитетен  енергетски ефикасен клима уред. 

 

 

  

https://www.kolektivnokupuvanje.mk/


5 причини за учество во кампањата за колективно купување на ОПМ на инвертер клима уреди 

1. Пријавувањето за учество е едноставно, необврзувачко и бесплатно. 

2. На сите потрошувачи им нудиме можност да купат висококвалитетни и енергетски ефикасни инвертер 

клима уреди по прифатлива цена.  

3. За да добијат необврзувачка понуда, доволно е да се регистрираат на www.kolektivnokupuvanje.mk., 

каде што го внесуваат своето име, презиме и е-пошта за целите на испраќање на понудата. 

4. ОПМ на сите учесници во колективното купување ќе им даде стручни совети за купување, користење 

и одржување на инвертер клима уредите. 

5. Регистрираните потрошувачи ќе можат да го купат инвертер клима уредот како дел од колективното 

купување до крајот на месец мај, кога  започнува летната сезона и потребата од разладување на домот.  

Кој може да учествува? 

Во кампањата за колективно купување на инвертер клима уреди можат да учествуваат сите 

потрошувачи кои живеат на територијата на Република Северна Македонија. Може да се пријави секој, 

со пополнување на апликацијата на веб-страницата https://www.kolektivnokupuvanje.mk. 

Регистрацијата не ги обврзува да купуваат, но е услов за добивање понуда и за добивање право за 

набавка на инвертер клима уреди според договорените услови во колективното купување. 

Потрошувачите имаат можност за колективното купување да постават прашања на телефонскиот број  

(02) 3 170 888! 

Колективните купувања на различни производи и услуги стануваат редовна активност на многу 

организации на потрошувачи во ЕУ, бидејќи носат многу предности и придобивки за здружените 

потрошувачи, а се поддржани и од Европската комисија. 

 

Можете да најдете повеќе корисни информации и совети, како и формуларот за апликација на 

www.kolektivnokupuvanje.mk. 

 

 

                                                                                       

Проектот CLEAR-X е финансиран од Програмата за истражување и иновации - Хоризонт 2020 на 

Европската унија врз основа на договорот за грант бр. 101033682. Содржината на овој документ 

ги претставува единствено ставовите на авторите и тоа е нивна одговорност. Документот не ги 

претставува гледиштата на Европската комисија и/или Европската извршна агенција за клима, 

инфраструктура и за животна средина (CINEA). Европската комисија и Агенцијата не прифаќаат одговорност за 

употребата на информациите што ги содржи оваа публикацијa. 

https://www.kolektivnokupuvanje.mk/

