Zahájení akce 10. 7. 2017

ODMĚŇTE
Vaši ŽENU!

MĚJTE ŠŤASTNOU RUKU A SETŘETE SI NA LOSU SVOJI VÝHRU!
VE HŘE JE VÍCE NEŽ 2 700 VÝHER!
hlavní výhry:
WELLNESS VÍKENDY
střední výhry:
POUKÁZKY NEOLUXOR, LUFTBAGY, NÁPOJOVÉ SETY
TESCOMA myDRINK, CYKLOBATOHY FORCE BERRY
běžné výhry:
KOSTKY NA SKLÁDÁNÍ SLOV,
LÁHVE TESCOMA PURITY, RUČNÍKY KAPATEX
Nechte také Vaše manželky či partnerky
soutěžit ve FB skupině LEGRAND PRO ŽENY.

AKČNÍ BALENÍ ZÁSUVEK
2P + T A 2x 2P + T V BÍLÉ BARVĚ.

JAK NAŠE SOUTĚŽ FUNGUJE?
Potěšit svoji ženu i blízké můžete díky soutěži Legrand. Nákupem akčních balení bílých zásuvek
2x 2P + T nebo 2P + T Valena Life získáte stírací los. Ale pozor! Setřít můžete jen jedno pole,
jinak los zneplatníte. Každý los obsahuje výhru v jednom ze tří polí. Risknete to sám nebo pověříte
úkolem někoho jiného? Každopádně přejeme šťastnou ruku!

CO MŮŽETE VYHRÁT?
WELLNESS VÍKEND
PRO 2 OSOBY

I ten největší odpírač luxusu
musí uznat, že po boku ženy se
dá vydržet ledacos. :-)

LUFTBAG

Venkovský vítr že nemá sílu
nechat člověka levitovat?
Luftbag zvládne najednou i dva
šťastně unavené. Po složení je
velmi kompaktní a má 1,3 kg.
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ODMĚŇTE Vaši ŽENU!

Mějte šťastnou ruku a setřete si výhru!
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SET TESCOMA myDRINK
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Setřete, prosím, jen jedno stíratelné pole. Přejeme šťastnou volbu.
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Mají-li
nezbytnosti
pro Váš výlet
objem do 12 l,
pojme je tento
moderní batoh
se smyslem
pro pořádek
i pohodlí při
pohybu.

V knihách je obsažen celý
svět a ožívají fantazií čtenáře.
Díky nim máte zábavu
a ponaučení na celý život.
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Kód: k57up113

CYKLOBATOH
FORCE
BERRY

POUKÁZKA NEOLUXOR
v hodnotě 500 Kč

Los ztrácí platnost, je-li stíratelná vrstva dalších polí narušena.
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Není možné říci, že jste
připraveni na piknik,
nemáte-li tento 2,5litrový set
pro vylouhování ovoce, bylinek
nebo zeleniny.

LÁHEV
TESCOMA
PURITY
RUČNÍK KAPATEX

Kapatex je ideál ručníku
s nejmenším objemem, jen se
sluncem a větrem soutěžit nemůže.

KOSTKY NA SKLÁDÁNÍ SLOV
Do hrsti dítěte, muže i ženy se
může vejít celý slovník naučný.
I zábavný a poučný.

Více informací o akci naleznete na www.legrand.cz

Láhev na cesty
má těsnit,
dobře se nosit
a nepoškodit se
při vyvařování.
Tady ji máte.

