
Campanya de Nadal 2018

TARGETES MASTERCARD
PER VALOR DE 100€ AURICULARS INALÀMBRICS 

MARCA SONY

ALTAVEUS PORTÀTILS
MARCA SONY

SMARTBOX:
2 TRACTAMENTS EXCLUSIUS (SPA/MASSATGE)
2 DINAR O SOPAR CHIC (PER A 2 PAX)
2 SIENTE EL ASFALTO (AVENTURA)

Bases del sorteig de Nadal: Busca l’adhesiu premiat en el teu cafè. Si resultes guanyador, és a dir, que el teu got tingui una etiqueta on indiqui un codi per entrar al sorteig, llavors envia'ns un Whatsapp al 683 604 645, indicant-nos: Nom, cognoms, telèfon 
de contacte, centre de treball on treballes, i sobretot adjuntar imatge de l’adhesiu on es vegi el codi promocional. És imprescindible adjuntar la imatge del got amb l’etiqueta del codi promocional per rebre el regal. La campanya de Nadal tindrà una durada 
de tres setmanes (del 26 de novembre fins el 17 de desembre). El mateix 17 de desembre ja no s’acceptaran més participacions pel sorteig.
Et convidem a venir al sorteig que tindrà lloc el dia 18 de desembre a les 10:00 hores a la sala d’actes de Zona Franca 2 on es lliuraran els regals presencialment. Aquells que no puguin assistir-hi podran recollir els regals els dies 19, 20 i 21 de desembre 
i/o qualsevol divendres del mes de gener 2019 (4, 11, 18, 25 de gener) en horari de 8 a 14h a l’oficina comercial de l’Estació Entença L5, c/ Entença / Roselló (L5).
Per qualsevol consulta, contacta amb el nostre dept. d’atenció al client en el telèfon: 900 100 646. 
Promoció vàlida fins el 17 de desembre 2018.

AQUEST DESEMBRE EL TEU CAFÈ DE SEMPRE TÉ PREMI... ENTRA EN EL SORTEIG DE 20 REGALS

Del 26 de novembre al 17 de desembre no oblidis revisar el teu got de cafè! 

Si et toca un got de color marró, busca el seu codi.
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