
ЛОТЕРЕЯ! 
Грай та вигравай! 

Лотерея від 22.04 до 2.06.2019 р. для повнолітніх, правоздатних людей, які проживають у Польщі. Перевір, як взяти участь у лотереї та інші 
деталі в регламенті на сторінці loteriaplus.pl або в організатора – фірми Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Детальні 
правила видавання нагород містяться в регламенті «Лотерея Plus» („Loteria Plus”) – вигляд банкнот демонструє лише їхній грошовий характер. 
SMS буде тарифікуватися відповідно до Вашого тарифу.

SAMSUNG 
GALAXY S9

РІЧНА ЗАРПЛАТА 
– 42 ТИС. PLN

1000 PLN 
ПАКЕТИ 10 ГБ 

щотижня: щотижня: щодня:

ПОЧАТОК ЛОТЕРЕЇ 22.04.2019. ПЕРЕВІР НА LOTERIAPLUS.PL 

1. Купи та активуй стартовий пакет Plus на картку
2. Відправ SMS-повідомлення з текстом «PLUS» або «ПЛЮС» на номер 4488
3.  Ти береш участь у денному розіграші в день надсилання повідомлення та 

в тижневому розіграші
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LOTERIA!
Graj i wygrywaj!

Loteria od 22.04 do 2.06.2019 r. dla osób pełnoletnich, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce. Sprawdź, jak 
wziąć udział w loterii oraz inne szczegóły w regulaminie na loteriaplus.pl lub u Organizatora – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 
60-623 Poznań. Szczegółowe zasady wydawania nagród w regulaminie „Loteria Plus” – obraz banknotów ukazuje wyłącznie ich pieniężny 
charakter. SMS płatny zgodnie z taryfą operatora.

SAMSUNG 
GALAXY S9

ROCZNA PENSJA 
– 42 TYS. ZŁ

1000 ZŁ
PAKIETY 10 GB

co tydzień: co tydzień: codziennie:

START LOTERII: 22.04.2019 R. SPRAWDŹ NA LOTERIAPLUS.PL

1. Kup i aktywuj starter Plus na Kartę.
2. Wyślij SMS o treści PLUS lub ПЛЮС pod numer 4488.
3.  Twój los weźmie udział w losowaniu dziennym w dniu, w którym się 

zgłosiłeś oraz w losowaniu tygodniowym.
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