JÍZDA
NAPLNO!

KUP SADU LETNÍCH
PNEUMATIK GOODYEAR,
ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE
A VYHRAJ
ZAREGISTRUJ SVŮJ NÁKUP NA
AKCE.GOODYEAR.CZ
* Zaregistruj svůj nákup kompletní sady nových letních pneumatik Goodyear
na internetové adrese akce.goodyear.cz a získej šanci každých 14 dní vyhrát
3x 6.000 Kč, nebo 3x 8.000 Kč, nebo 3x 10.000 Kč. Ze všech registrovaných nákupů
navíc na konci souteže vylosujeme i 3x majitele nového telefonu Apple iPhone 12.
Soutež probíhá od 15. 3. 2021 do 16. 5. 2021. Apple a iPhone jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších zemích.

3x

iPhone 12
12x 10.000 Kč
NEBO AŽ

*

Kriteria zapojení se do soutěže:
1

2

3

Nakup sadu letních
pneumatik Goodyear

Zaregistruj se na
akce.goodyear.cz

Každých 14 dní
losujeme peněžité výhry

Po skončení kampaně vylosujeme ještě 3 výherce telefonu iPhone 12.
1.
2.
3.

Nakup sadu (4ks) letních pneumatik Goodyear v období od 15.3.2021 do 16.5.2021.
Jdi na registrační stránku soutěže akce.goodyear.cz a zaregistruj svůj nákup.
K úspěšné registraci potřebuješ vyplnit: jméno, příjmení, email a přiložit scan či foto
účtenky (registrace budou individuálně posuzovány, o neautorizované registraci tě
budeme informovat).
4. Po autorizování registrace budeš automaticky zapojen do losování o peněžní ceny
+ finální losování o iPhone 12.
5. Losování o peněžní ceny bude probíhat každé dva týdny, a to o: 3x 6.000 Kč,
3x 8.000 Kč a 3x 10.000 Kč.
6. Losování o 3x iPhone 12 proběhne po ukončení kampaně, tedy po 16. 5. 2021.
7. Pokud v jakémkoliv soutěžním kole vyhraješ, budeme tě kontaktovat emailem s žádostí
o info (pro peněžní ceny o bankovní účet, pro iPhone 12 o dodací adresu).
8. KONTROLUJ SVŮJ EMAIL PO DOBU A PO UKONČENÍ KAMPANĚ AŤ SVOU VÝHRU
NEPROŠVIHNEŠ!
9. Sleduj také náš facebook Goodyear CZ/SK, kde budeme výherce zveřejňovat (výherci
budou také zveřejňováni na registrační stránce soutěže).
10. Kompletní znění obchodních podmínek najdeš na registračních stránkách soutěže.

Soutěž probíhá od 15. 3. 2021 do 16. 5. 2021.
Šťastný nákup a bezpečnou jízdu s pneumatikami Goodyear.
Sleduj nás i na:
Goodyear.ceskoslovensko

