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Fantastyczna zabawa z Psim PatrolemPsim Patrolem 
od 18 lutego do 6 kwietnia 2020 roku.

Zasady zabawy
Zasady zabawy**

*Pełny regulamin akcji dostępny jest w POK.

1.  Ruszaj do akcji z Psim Patrolem – kolekcjonuj spinnery,  graj w grę i zdobądź 
rabaty na poduszki z ulubionymi Bohaterami od 18 lutego do 6 kwietnia 2020 roku.

2.  Za wydane 40 zł otrzymasz saszetkę zawierającą 1 spinner, 1 znaczek bonusowy 
i naklejkę, którą możesz np. przykleić w zeszycie. Saszetki wydawane są za zakup 
wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z wyłączeniem następujących 
produktów i usług**:

a) napojów alkoholowych,
b)  wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych 

lub rekwizytów tytoniowych,
c)  preparatów do początkowego żywienia niemowląt w tym produktów z kategorii 

mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku 
od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,

d) produktów leczniczych,
e) doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid,
f) paliwa.
3.  Znaczki bonusowe, które znajdziesz w saszetce, pozwolą na uzyskanie rabatu 

do zakupu poduszek z Bohaterami Psiego Patrolu. Aby wymienić znaczki bonusowe 
na rabat, wystarczy przynieść do kasy ulotkę wypełnioną wszystkimi wymaganymi 
4 znaczkami bonusowymi i kupić poduszkę po obniżonej cenie 29,99 zł.

4.  Kup album na spinery za jedyne 9,99 zł oraz woreczek za 3,99 zł, aby trzymać 
swoją kolekcję w jednym miejscu.

5. Kup grę Arena za jedyne 8,99 zł i zaproś do zabawy Przyjaciół.
6.  Wszystkie artykuły dostępne do 20 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. 

Ruszaj do akcji 
z Psim Patrolem,Psim Patrolem,

uzbieraj swoją kolekcję,
graj w grę i baw się wyśmienicie!

Za wydane 40 zł** otrzymasz saszetkę 
ze spinneremspinnerem, znaczkiemznaczkiem i naklejką.naklejką.

Tutaj wklejaj znaczki
Tutaj wklejaj znaczki

4 znaczki pozwolą 
na uzyskanie rabatu

do zakupu jednej
z 4 poduszek 

z Bohaterami  Bohaterami  
Psiego Patrolu.Psiego Patrolu.

**

**



Uzbieraj wspaniałą kolekcję 
spinnerów!spinnerów!

50 niepowtarzalnych wzorów, 
z czego 10 z efektem specjalnym 

zmieniającego się obrazka 
i srebrzoną powierzchnią. 

Spinnery kolekcjonuj 
w specjalnie 

do tego przeznaczonym 
albumie.albumie.

lub zagraj nimi 
w grę Arena!grę Arena! 

Kolekcjonuj znaczki, 
żeby otrzymać rabat na niepowtarzalne 

poduszki!poduszki!

Swoje spinnery
możesz także przechowywać

lub zabrać ze sobą 
w woreczkuworeczku

*Pełna cena detaliczna 79,99 zł

*


