»Pomlad, pomlad, polna si nagrad«

Naslednja izmed nagradnih iger je nagradna igra »Pomlad, pomlad, polna si nagrad« (v nadaljevanju »nagradna
igra«).
Pomlad je čas, da prezračiš bajto in telo, z Gorenjcem pa tud finance. S sodelovanjem v novi nagradni igri lahko v
najlepši del leta štartaš kot prerojen. Da boš zdrav kot koreninca, bo poskrbel cel kup izdelkov prva slovenske
kombučarne in pa trgovine Mul’c za najmlajše. V kuhni se ti obetajo nove kastrole elitne trgovine Kukušnjak, vsebina
vabljivih paketov presenečenja pa ostaja gorenjska skrivnost. Hitr slikat račune!
Vsak slikan račun ti prinese srečko, s katero se poteguješ za nagrade. Več srečk, več možnosti, da zadaneš nagrado!

NAGRADA
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

1-mesečna zaloga Kombuche

63,60 EUR

1-mesečna zaloga Mul’c izdelkov

59,00 EUR

3x Cuckoo paket retro izdelkov

3x 60,00 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

1-mesečna zaloga Kombuche

5 srečk

1-mesečna zaloga Mul’c izdelkov

25 srečki
srečk

3x Cuckoo paket retro izdelkov

5 srečk

3x Gorenjc hoodie

15 srečk

2x Škatla presenečenj zanjo

15 srečk

2x Škatla presenečenj zanj

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 1. 3. 2021 do 2. 5. 2021.
.
Eligma si pridržuje pravico do podaljšanja oziroma skrajšanja trajanja nagradne igre.
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