TE-AI ABONAT, AI C+{TIGAT!
marele concurs al abona]ilor la cotidianul OBIECTIV
~n luna aprilie 2017, cititorii care `ncheie un abonament pentru luna mai la
cotidianul Obiectiv pot intra `n posesia unuia dintre urm\toarele premii:
Un week-end pentru 2
persoane la pensiunea

CASA HUMOR****

Premiul const\ `ntr-un sejur
cu dou\ nop]i de cazare [i
servicii complete de mas\.

2

Cump\r\turi
`n valoare
de 500 de
lei la hypermarketul
PREMII AUCHAN
Dou\ premii a c=te 500 de lei fiecare,
const=nd `n cump\r\turi, la alegerea
c=[tig\torilor, oferite de AUCHAN.

2

~nc\l]\minte
`n valoare de
500 de lei,
oferit\ de
GRAZIE
PREMII
MILLE
Dou\ premii a c=te 500 de lei
fiecare, const=nd `n `nc\l]\minte,
la alegerea c=[tig\torilor, oferite de
magazinul GRAZIE MILLE.
Un co[ cu produse
alimentare `n valoare de 250 lei
Premiul const\ `n produse alimentare, la
alegerea c=[tig\torului, oferite de SAVCOM.
Un co[ cu preparate
din carne `n
valoare de 150 lei
Premiul const\ `n preparate din carne, la
alegerea c=[tig\torului, oferite de
produc\torul SuperStar R\d\u]i.

REGULAMENT:
La acest concurs pot participa toate
persoanele fizice care `n cursul lunii
aprilie `ncheie un abonament la cotidianul OBIECTIV de Suceava cel
pu]in pentru luna mai 2017. Pentru a
participa la concurs abona]ii trebuie
s\ trimit\ o copie (xerox, scanare, fotografie) a chitan]ei emis\ de factorul
po[tal pe adresa redac]iei. Copiile
pot fi trimise prin po[t\ (la adresa
Str. Curtea Domneasc\ nr. 9,
Suceava, cod 720008) sau prin
email, la adresa
obiectivdesuceava@gmail.com.
Pe l=ng\ copia chitan]ei care
dovede[te `ncheierea abonamentului, va rug\m s\ men]iona]i `n
plic/mesaj adresa Dvs. [i nr. de telefon.Vor intra `n concurs toate plicurile
care au data de expedi]ie cel t=rziu
27 aprilie [i e-mail-urile cu data de
expedi]ie cel t=rziu 30 aprilie 2017.
Tragerea la sor]i va avea loc pe data
de 2 mai, rezultatele urm=nd a fi comunicate `n aceea[i zi pe site-ul nostru [i a doua zi `n edi]ia tip\rit\ a
ziarului.
Aten]ie: prentru a primi premiul,
c=[tig\torii trebuie s\ prezinte chitan]a
emis\ de factorul po[tal `n original.
Pre]ul unui abonament
la cotidianul OBIECTIV este
de 17 lei/lun\.
Abonamente se pot `ncheia la to]i
factorii po[tali [i la toate oficiile
po[tale din jude]ul Suceava.

