
Често задавани въпроси
Как да участвам в играта?
Отговор: Закупи продукти с промоционален дизайн, а именно -  
бисквити „МИРАЖ“, бисквити „ТРАЯНА“ или сухи пасти „ПРЕСТИЖ“ 
300г и във всеки от продуктите може да откриеш ваучер на стойност 
2, 20 или 50 лева. 

За да участваш в седмичното теглене за златно кюлче е необходимо 
да закупиш бисквити „МИРАЖ“, бисквити „ТРАЯНА“ или сухи пасти 
„ПРЕСТИЖ“ 300г за минимум 6 лв. и да регистрираш касовата си 
бележка на www  .  prestige  -  promo  .  bg   в периода на промоцията.

Какъв е периодът на промоцията?
Отговор: Периодът на промоцията е от 06.02.2023 г. до 31.03.2023 г.

Кои търговски обекти участват в играта?

Всички търговски обекти, в които се продават продукти бисквити 
„МИРАЖ“, бисквити „ТРАЯНА“ или сухи пасти „ПРЕСТИЖ” 300г.

Кога ще бъдат изтеглени наградите?
Отговор: Всяка седмица в периода на промоцията ще бъдат 
изтеглени на случаен принцип по двама печеливши, които ще 
получат златно кюлче 2,5 гр. 

Как ще бъдат избрани победителите?

Отговор: Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на случаен 
принцип измежду всички участници в играта, спазили условието за 
участие.

Как да разбера дали печеля?

Отговор: Следи промо сайта на играта www.prestige-promo.bg, като на
седмична база ще бъдат обявявани по двама печеливши. При всяка 
регистрация не забравяй да оставиш актуален телефонен номер, на 
който да се свържем с теб, за да ти съобщим, в случай че спечелиш 
награда.

Как ще получа наградата си, ако спечеля?
Отговор: Човек от нашия екип ще се свърже с теб, за да уточни 
удобен за получаване на наградата начин.

http://www.prestige-promo.bg/
http://www.prestige-promo.bg/


Какво е необходимо да направя, за да получа наградата
си?
Отговор: Необходимо е да запазиш печелившата касова бележка, 
която си регистрирал и да я представиш на куриера, който ще 
достави наградата. В противен случай си запазваме правото да не 
можеш да получиш наградата си.

При възникнали допълнителни въпроси можете
свържете се с нас на имейл office@prestige96.bg или на

телефон:       02 419 12 55 и 0898 150 555 (според
тарифния план)
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