
Ob nakupu 6 L  
kateregakoli 

sladoleda Planica 
prejmete kopalno

BRISAČO.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

Nagrajevanje nakupa se organizira na področju Republike Slovenije, v času od 1. 6. 2019 do 15. 7. 2019. 
Posameznik lahko sodeluje v promocijski aktivnosti tako, da zbira originalne račune, iz katerih je 
razviden nakup izdelkov blagovne znamke Planica. 

KAKO DO ŽELENEGA DARILA?
1. V trgovini poiščite najljubšo Planico; izbirate lahko med različnimi okusi in pakiranji. 
2. Zbirajte račune in si zagotovite želeno darilo.
• Ob nakupu vsaj 6 L Planica sladoleda prejmete brisačo (140 x 70 cm) za na plažo, 
• ob nakupu vsaj 3 L Planica sladoleda prejmete komplet 4 sladolednih žličk. 
Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa ni omejeno, zato lahko sodelujete večkrat in zberete želeno 
število daril. 
3. Pravilno in čitljivo izpolnite kupon s svojimi osebnimi podatki, označite želeno darilo, priložite 
originalni račun (ali več računov), iz katerega je razvidna količina kupljenega sladoleda Planica ter 
vse skupaj pošljite na naslov organizatorja: Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, s 
pripisom »PLANICA«, do vključno 16. 7. 2019. 

Darila se izdajajo glede na vrstni red prejema računov. Število daril je omejeno. V skladu programa 
zvestobe je 4.000 daril. Darilo bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 45 dneh po končani akciji. 

Štejejo le računi za nakupe, ki so opravljeni od 1. 6. 2019 do vključno 15. 7. 2019. Upoštevani bodo 
izključno originalni računi, kopije ali duplikati ne bodo upoštevani. Organizator nagrajevanja nakupa 
so Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana. Celotna pravila so objavljena na spletni 
strani www.l-m.si.

*S podpisom potrjujem sodelovanje in seznanjenost s pravili nagrajevanja nakupa.

Ime in priimek:

Ulica:

Poštna številka / kraj: 

Tel. številka:

Elektronski naslov:

Podpis*:

brisača Označite vaše darilo: komplet 4 sladolednih žličk

Ob nakupu 3 L 
kateregakoli 

sladoleda Planica 
prejmete komplet 

4 ŽLIČK.

ZBIRAJTE RAČUNE ZA 
DARILO 

Nagradna aktivnost poteka od 1. 6. do 15. 7. 2019.
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Sladoledi z znakom Izbrana kakovost Slovenija
Planica sladoledi nosijo znak Izbrana kakovost, saj 
so narejeni iz slovenskega mleka in smetane. Ker 
vsebujejo izključno mlečno maščobo, so polnega 

okusa, imajo kremno strukturo in vsebujejo vse 
dobrobiti mleka. Znak Izbrana kakovost zagotavlja 

višjo kakovost izdelkov in jamči, da je mleko 
pridelano in predelano v sladolede v Sloveniji.

Sladoledna družina Planica je dobila dva nova sadna 
osvežilna okusa, Planica Gozdna in Planica Tropic.

Poskusite gozdno dogodivščino in tropsko pustolovščino, 
ki sta namenjeni celi družini.
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Ob nakupu 6 L 
kateregakoli 

sladoleda Planica 
prejmete kopalno

BRISAČO.
Dimenzija brisače:

 140 x 70 cm

Ob nakupu 3 L 
kateregakoli 

sladoleda Planica 
prejmete komplet 

4 ŽLIČK.

Zbirajte račune za darilo 
Nagradna aktivnost poteka od 1. 6. do 15. 7. 2019.

NOVO


