1. Cum aflu daca am castigat?
Castigatorii premiilor campaniei vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s‐a inregistrat
participarea, oferindu‐se informatii despre premiul castigat, in termen maximum de 12 zile lucratoare dupa
datele:
a) 11.09.2019
b) 26.09.2019
c) 14.10.2019
2. Am o intrebare despre cerealele de mic dejun Nestlé.
Daca ai o intrebare despre produse, ne poți contacta aici.
3. Care este varsta minima pentru inscriere?
Pentru a te inscrie la promotie, trebuie sa ai cel putin 18 ani
4. Care sunt produsele participante la promoție?
Produsele participante in campanie sunt cerealele pentru mic dejun si batoanele de cereale pentru mic
dejun comercializate sub brandurile Nestlé. Lista completa a produselor participante poate fi consultata in
Regulamentul oficial, sectiunea 4.
5. Cat dureaza promoția?
Te poti inscrie in promotie in perioada 28.08.2019 – 14.10.2019.
6. Ce contine premiul?
In cadrul campaniei, se vor acorda un numar total de 50 de premii constand fiecare intr‐un voucher
Decathlon. Valoarea fiecarui premiu (un voucher Decathlon) este de 1000 lei si este valabil pana in
septembrie 2021.
7. Cum ma inscriu la promotie?
Pentru a te inscrie la promoție, trebuie sa:
–

–
–

achizitionezi, in perioada 28.08.2019 – 14.10.2019, cel putin un produs din gama de cereale pentru
mic dejun si/sau batoane de cereale pentru mic dejun comercializate sub brandurile Nestlé. Lista
completa a produselor participante poate fi consultata in Regulamentul oficial, sectiunea 4.
sa inscrii, pe website, data si ora bonului fiscal/facturii fiscale emis/a la data efectuarii achizitiei prin
care poti face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant ;
urmezi instrucțiunile de pe ecran.

8. Ma confrunt cu probleme tehnice pe site...
Ne pare rau ca ai dificultati in accesarea website‐ului! Daca ai nevoie de ajutor, te rugam sa ne contactezi, in
momentul indentificarii unei probleme: contact@ro.nestle.com; 0800.863.785.

9. Trebuie sa pastrez bonul fiscal?
Da, bonul fiscal trebuie pastrat, in original, pentru validare. Un bon fiscal care nu prezinta informații clare
despre numele produsului, numarul de produse achizitionate poate fi validat daca participantul prezinta si
ambalajul produsului.

