Zbierajte nálepky z dezertov Lipánek
a získajte partičku Maznáčikov!
Naviac súťažíte o skvelé ceny!
Akcia platí od 1. 10. 2021 do 31. 1. 2022

www.lipankovaparticka.sk

1. Zbierajte nálepky, ktoré nájdete pod obalmi súťažných
kelímkov dezertov Lipánek MINI a Lipánek MAXI.
2. Vyzdvihnite si zberateľský album v predajniach ALLTOYS.
(Zberateľský album si môžete tiež stiahnuť v PDF formáte na www.lipankovaparticka.sk)

3. Nalepte do albumu 5 až 10 unikátnych nálepiek
na správne miesto.
4. Vyzdvihnite si v predajniach ALLTOYS Maznáčika so zľavou!

10 nálepiek

= Maznáčik za 3,99 EUR

5 nálepiek

= Maznáčik za 7,99 EUR
Maloobchodná cena Maznáčikov 13,99 EUR

Navyše!
Za album s minimálne 5 samolepkami získate v predajniach
ALLTOYS zľavu 10% na ďalší nákup!

Akcia sa vzťahuje na dezerty: Lipánek MINI (vanilkový, kakaový, DUO) a Lipánek MAXI (vanilkový, kakaový,
smotanový, jahodový, smotanový bez laktózy, DUO)
Akcia sa vzťahuje na produkty: Maznáčik Plyšové zvieratko: EP03319 Žirafa, EP03321 Panda, EP03322 Slon,
EP03758 Medvedík šedý, EP03763 Medvedík béžový s mašľou. Zásoby na jednotlivých predajniach sa môžu
líšiť. Platí do vypredania zásob.

1. Zbierajte súťažné kódy, ktoré nájdete pod obalmi súťažných
kelímkov dezertov Lipánek MINI a Lipánek MAXI.
2. Nakúpte v kamenných predajniach ALLTOYS a uschovajte si
blok z registračnej pokladne.
3. Zaregistrujte súťažný kód a číslo pokladničného bloku
na webovej stránke www.lipankovaparticka.sk.
4. Čím viac registrácií vyplníte, tým väčšia je šanca na výhru!

O aké ceny sa súťaží?
• 4x voucher po 40 EUR na nákup v predajniach ALLTOYS
• 6x darčekový balíček Madeta v hodnote 30 EUR

Kedy se bude losovať?
Prebehnú 2 kolá losovania. V každom kole odmeníme 5 výhercov. Termíny
losovania nájdete na www.lipankovaparticka.sk.

Usporiadatelia sú spoločnosti Madeta a. s. a ALLTOYS, spol. s r. o. Usporiadatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek
zmeniť ponúkané druhy produktov, zmeniť pravidlá tejto akcie či akciu zrušiť. Právo na kúpu produktu
podľa pravidiel tejto akcie nemožno vymáhať právnou cestou ani nemožno po usporiadateľoch namiesto
nich vymáhať finančnú hotovosť. Táto reklama nie je ponukou ani výzvou k podávaniu ponúk, ide o dokument
určený výhradne k marketingovým a propagačným účelom. Viac informácií na www.lipankovaparticka.sk.

Strašidelný hrad
So Slime Tie-Dye

Floppy
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Rozprávkový

Gormiti
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Pizza jede

