Sbírejte nálepky z dezertů Lipánek
a získejte NOVOU partu Mazlíků!
Navíc soutěžte o skvělé ceny!
Akce platí od 1. 10. 2021 do 31. 1. 2022

www.lipankovaparta.cz

Jak získat Mazlíka?
1. Sbírejte nálepky, které najdete pod obaly soutěžních kelímků
dezertů Lipánek MINI a Lipánek MAXI.
2. Vyzvedněte si sběratelské album na prodejnách Bambule
a Sparkys.
(Sběratelské album si můžete také stáhnout v PDF formátu na www.lipankovaparta.cz.)

3. Nalepte do alba 5 až 10 unikátních nálepek na správná místa.
4. Vyzvedněte si v prodejnách Bambule a Sparkys Mazlíka
se slevou!

Maloobchodní cena Mazlík velký 399,90 Kč

Navíc!
Za album s minimálně 5 samolepkami získáte v prodejnách
Bambule a Sparkys 15% slevu na další nákup!

Soutěžní produkty Madeta: Lipánek MINI (vanilkový, kakaový, DUO) a Lipánek MAXI (vanilkový, kakaový,
smetanový, jahodový, smetanový bez laktózy, DUO).
Akce se vztahuje na produkty: Mazlíci Plyšové zvířátko: EP03319 Žirafa, EP03321 Panda, EP03322 Slon,
EP03758 Medvídek šedý, EP03763 Medvídek béžový s mašlí. Zásoby na jednotlivých prodejnách se mohou lišit.
Platí do vyprodání zásob.

Jak soutěžit?
1. Sbírejte soutěžní kódy, které najdete pod obaly soutěžních
kelímků dezertů Lipánek MINI a Lipánek MAXI.
2. Nakupte v kamenných prodejnách Bambule a Sparkys
a uchovejte si účtenku.
3. Zaregistrujte soutěžní kód a číslo účtenky na webu
www.lipankovaparta.cz.
4. Čím více registrací vyplníte, tím větší je vaše šance na výhru!

O jaké ceny se soutěží?
• 2x voucher na nákup produktů v e-shopu Madeta v hodnotě 2000 Kč
• 2x voucher na nákup v hračkářstvích a e-shopu Bambule v hodnotě 1000 Kč
• 2x voucher na nákup v hračkářstvích Sparkys v hodnotě 1000 Kč
• 2x dárkový koš Chocotopia v hodnotě 2000 Kč
• 2x voucher O2 TV Stříbrná na 3 měsíce za 1 Kč měsíčně

Kdy se bude losovat?
Proběhnou 2 kola losování. V každém kole odměníme 5 výherců. Termíny
losování najdete na www.lipankovaparta.cz.
Ceny věnovali:

¨

Pořadateli jsou společnosti Madeta a.s. a Wormelen group a.s.. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoli změnit
nabízené druhy produktů, změnit pravidla této akce či akci zrušit. Právo na koupi produktů dle pravidel této
akce nelze vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat finanční hotovost. Tato reklama
není nabídkou ani výzvou k podávání nabídek, jde o dokument určený výhradně k marketingovým
a propagačním účelům. Více informací na www.lipankovaparta.cz.
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