»MRZLA SEZONA, GORKE NAGRADE!«

Gorenjc v novem letu štarta z orenk nagradno igro »Mrzla sezona, gorke nagrade!« (v nadaljevanju »nagradna
igra«).
Vsak slikan račun ti prinese srečko, s katero se poteguješ za super nagrade. Čakajo te robotski sesalnik iRobot, ki
upokoji vsako metlo, počivalnik Babymoov za udobje tanajmlajših, boni za šoping v Aleji in Müllerju, paketi zdravga
futra in kozmetke vrhunskih znamk, kuharska delavnica in pa skrivnostne škatle presenečenj!
Več srečk, več možnosti, da zadaneš nagrado!

NAGRADE
V nagradni igri se lahko poteguješ za številne nagrade različnega tipa. Celoten nabor vseh nagrad je na voljo v mobilni
aplikaciji Gorenjc ter v spodnji tabeli.
Nagrada

Vrednost nagrade

Robotski sesalnik iRobot

399,90 EUR

4x darilni bon za Müllerja v višini 25,00 EUR

100,00 EUR

Otroški počivalnik Babymoov

69,91 EUR

Darilni bon za Alejo v višini 100,00 EUR

100,00 EUR

Komplet kozmetike Nelipot

25,98 EUR

Paket CBD-izdelkov Canipharm

119,80 EUR

Paket ‘Fit in v formi’ Nutrisslim

30,00 EUR

Kuharska delavnica zdravega načina priprave hrane
za dve osebi

40,00 EUR

Paket ekoloških čistil Eko-sol

30,00 EUR

3x Gorenjc hoodie

3x 20,00 EUR

2x Škatla presenečenj zanjo

2x 20,00 EUR

2x Škatla presenečenj zanj

2x 20,00 EUR

Eligma si pridržuje pravico, da med trajanjem nagradne igre spremeni posamezno nagrado.
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SREČKE
V žrebanju za posamezno nagrado lahko sodeluješ s številom srečk, ki je določeno za posamezno žrebanje.
Predpisano število srečk za posamezno žrebanje je določeno v mobilni aplikaciji Gorenjc ter v spodnji tabeli.
Nagrada

Največje število srečk na dan

Robotski sesalnik iRobot

2 srečki

4x darilni bon za Müllerja v višini 25,00 EUR

2 srečki
15
srečk

Otroški počivalnik Babymoov

5 srečk

Darilni bon za Alejo v višini 100,00 EUR

5 srečk

Komplet kozmetike Nelipot

15 srečk

Paket CBD-izdelkov Canipharm

5 srečk

Paket ‘Fit in v formi’ Nutrisslim

10 srečk

Kuharska delavnica zdravega načina priprave
hrane
za dve osebi
Paket ekoloških čistil Eko-sol

10 srečk

3x Gorenjc hoodie

15 srečk

2x Škatla presenečenj zanjo

15 srečk

2x Škatla presenečenj zanj

15 srečk

15 srečk

Eligma si pridržuje pravico, da med trajanjem nagradne igre spremeni predpisano število srečk za posamezno žrebanje.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra bo potekala od 01. 01. 2021 do 28. 02. 2021.
Eligma si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma skrajšanja trajanja nagradne igre.
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