ZIMA

PEŁNA NAGRÓD!
KUPUJ PRODUKTY

15×

*

Odkurzacz

iRobot Roomba

I WYGRYWAJ!

100×

®

15×

Biokominek

Ekspres automatyczny
KRUPS + zestaw kaw

WEŹ UDZIAŁ:

1

Sprawdź swój
indywidualny cel
i grupę obrotową
w jakiej się znajdujesz.

2

Kupuj produkty promocyjne*
w terminie od 28.12.2020 r.
do 31.01.2021 r. i zrealizuj
swój cel.

3

Wejdź do gry. Zwiększaj obroty
i wygrywaj nagrody! Największy
obrót na produktach promocyjnych
decyduje o zwycięstwie.

*W konkursie biorą udział wszystkie produkty Coca-Cola HBC Polska oraz Monster Energy i Costa Coffee dostępne w hurtowniach Eurocash Cash&Carry.
Konkurs trwa 28.12.2020 – 31.01.2021 roku. Regulamin dostępny u Kierownika Hurtowni, na hurtownie.eurocash.pl i w aplikacji mobilnej Eurocash Cash&Carry.
©2020 The Coca-Cola Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. COCA-COLA i BUTELKA KONTUROWA są zastrzeżonymi znakami towarowymi The Coca-Cola Company.

ZIMA

PEŁNA NAGRÓD!
15×

Ekspres automatyczny KRUPS + zestaw kaw
Z automatycznym ekspresem KRUPS w łatwy sposób przygotujesz
aromatyczną kawę w domu. Rozkoszuj się smakiem swoich ulubionych
napojów dzięki 19 automatycznym programom. Ekran OLED i intuicyjny
panel dotykowy ułatwią obsługę ekspresu. Technologia Quattro Force
to najwyższej jakości smak bez kompromisów. Idealnym uzupełnieniem
jest zestaw aromatycznych kaw COSTA Coffee.

Odkurzacz
iRobot Roomba®

15×

Robot odkurzający iRobot Roomba®
z łącznością Wi-Fi, z zasysaniem
podnoszącym i podwójnymi
gumowymi szczotkami do wszystkich
powierzchni – uczy się, tworzy mapy
i dostosowuje się do Twojego domu.

100× Biokominek
Biokominki nie uznają ograniczeń, nie wymagają
skomplikowanej instalacji ani podłączenia do przewodu
kominowego, są proste w montażu oraz w obsłudze, sprawdzą
się zarówno w przestronnym domu, jak i mniejszym mieszkaniu.
Biokominki wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Proces
produkcji realizowany jest według światowych standardów,
zgodnie z certyfikatem ISO 9001:2015.

PRODUKTY
PROMOCYJNE

oraz

Pełna lista asortymentu stanowi załącznik do regulaminu.

*W konkursie biorą udział wszystkie produkty Coca-Cola HBC Polska oraz Monster Energy i Costa Coffee dostępne w hurtowniach Eurocash Cash&Carry.
Konkurs trwa 28.12.2020 – 31.01.2021 roku. Regulamin dostępny u Kierownika Hurtowni, na hurtownie.eurocash.pl i w aplikacji mobilnej Eurocash Cash&Carry.
©2020 The Coca-Cola Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. COCA-COLA, FANTA, SPRITE, KINLEY, CAPPY, POWERADE, ADEZ są zastrzeżonymi znakami
towarowymi The Coca-Cola Company. ©2020 DP Beverages. FUZE TEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym DP Beverages. © 2020 Costa Ltd.

