Често задавани въпроси
Как да участвам в играта?
Отговор 1: За участие в тегленето за 30 системи за домашно караоке и за
170 комплекти с продукти Ная, закупи продукти Ная за минимум 4,00 лв.
Регистрирай номера на касовата бележка на www.prestige-promo.bg.
Отговор 2: За участие в тегленето за пътуване до Дисниленд в град Париж,
Франция за четири човека не се изисква покупка на продукт. Отиди на
www.prestige-promo.bg, регистрирай се и автоматично участваш в
тегленото.

Какъв е периодът на промоцията?
Отговор: Периодът на промоцията е от 01.04.2022 г. до 31.05.2022 г.

Мога ли да регистрирам повече от един касов бон?
Отговор: Да, за участие в тегленето за 30 системи за домашно караоке и за
170 комплекти с продукти Ная можеш да регистрираш неограничен брой
бележки. По този начин шансовете за награда се увеличават, въпреки че
можеш да спечелиш само една награда.

Мога ли да участвам с една и съща бележка няколко пъти?
Отговор: С една касова бележка можеш да се регистрираш само веднъж.
В периода на провеждане на Играта всеки участник може да прави
множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят
възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се
формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото
на съответните бонове има закупени продукти с марка Ная на „Престиж-96“
АД на стойност не по-малко от 4,00 лв. (четири лева). Участниците могат да
регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените
продукти с марка Ная на „Престиж-96“ АД, като за всеки 4 лв.,
регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат една възможност,
с която да участват в тегленето. При всички случаи стойността, с която се
участва в тегленето, се закръглява към по-ниското число, кратно на 4 лв.,
за да може всеки шанс за участие в теглене за някоя от наградите от
Промоция 2 да бъде на стойност от 4 лв.

Мога ли сам да избера наградата си?
Отговор: Не, наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип и не може
да бъдат заменяни за други.

Кога ще бъдат изтеглени наградите?
Отговор: Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени до 10.06.2022 г. в
секция ПЕЧЕЛИВШИ на www.prestigepromo.bg.

Как ще бъдат избрани победителите?
Отговор: Имената на печелившите ще бъдат изтеглени в на случаен
принцип измежду всички участници в играта.

Как да разбера дали печеля?
Отговор: Следи секция ПЕЧЕЛИВШИ на www.prestigepromo.bg след
10.06.2022 г. При 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.

Какво е необходимо да направя, за да получа наградата си?
Отговор: Необходимо е да запазиш печелившия касов бон, който си
регистрирал и да го представиш на куриера, който ще достави наградата.

При възникнали допълнителни въпроси можете свържете се с нас на имейл
office@prestige96.bg или на телефон 02 419 12 55 и/или 0898 150 555.

