
5 praznih škatlic čaja 1001 cvet
nam od 1.2.2017 do vključno 15.3.2017

pošljite na naslov: Podravka d.o.o.
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana
in darilo vam bomo poslali po pošti. 

PODARJAMO 5 CENTOV OD VSAKE
ŠKATLE ZA NOVA DREVESA
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Naj dan
zasije,
naj
drevesa
rastejo.



VNAPREJ HVALA ZA VAŠO POMOČ!
Organizator: Podravka d.o.o. Ljubljana.

Hkrati pa nam boste s pitjem čaja 1001 cvet
pomagali pri obnovi slovenskih gozdov. 
Po katastrofalnem žledu leta 2014 jih je zdaj napadel 
še lubadar in sami ne zmorejo več zaceliti svojih ran.

Skodelica dišečega in okusnega čaja 1001 cvet ima čudežno 
moč - da vam polepša še tako siv in turoben dan.

PRAVILA NAGRAJEVANJA NAKUPA: Nagrajevanje nakupa poteka na območju Republike Slovenije od 1.2.2017 do 
15.3.2017. Pogoji sodelovanja: Posameznik lahko sodeluje v nagrajevanju nakupa z zbiranjem škatlic čajev 1001 
CVET v času trajanja akcije – to je od 1.2.2017 do 15.3.2017 na območju Republike Slovenije. Pridobitev darila je 
mogoča na naslednji način: pravilno in čitljivo izpolnjen nagradni kupon skupaj s priloženimi embalažami 5 
čajev 1001 CVET (ali več), pošljejo na naslov Podravka d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, najkasneje do 
vključno 15.3.2017. Nagrado bomo po pošti poslali najkasneje v 45 dneh po zaključku akcije nagrajevanja nakupa. 
Nagradni kuponi bodo na voljo na prodajnih mestih ali na www.podravka.si v času trajanja akcije. Za pridobitev 
darila bomo upoštevali le originalne škatlice čajev 1001 CVET, poslane v času med 1.2.2017 in 15.3.2017.
Ob predložitvi 5 škatlic čajev 1001 CVET prejme kupec 1 dežnik 1001 CVET, ob predložitvi 10 škatlic 2 dežnika 1001 
CVET itd. Celotna pravila nagrajevanja nakupa in nagradni letak sta objavljena tudi na na www.podravka.si. Število 
daril je omejeno. Ponudba velja do izdaje vseh daril. Darila se izdajajo glede na vrstni red dospelosti 
računov. Podjetje Podravka d.o.o. bo od vsake prispele škatlice čaja 1001 CVET namenilo 5 centov za obnovo 
slovenskih gozdov. Donacijo bo v obliki sadik predalo Zavodu za gozdove Slovenije ob zaključku aktivnosti.
S sodelovanjem v nagradni igri dovoljujete, da se vsi vaši osebni in morebitni drugi podatki, ki ste jih navedli v 
nagradnem kuponu, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za nedoločen čas oz. do  preklica privolitve, in sicer 
za statisticno obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanja oglasnega in informativnega gradiva, pošiljanje 
vzorcev izdelkov in vabil ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

POMAGAJMO JIM SKUPAJ! 

Pošljite nam 5 praznih škatlic čajev 1001 cvet 
in v poseben sklad za obnovo slovenskih gozdov
bomo za vsako škatlico nakazali 5 centov. Skupaj z Zavodom za 
gozdove Slovenije bomo z vami obnovili del slovenskih gozdov. 

Vas pa bomo nagradili z dežnikom 1001 CVET:
tako, kot nas ta varuje pred dežjem, tako drevesa varujejo
naš življenjski prostor.


