GÄLLER
ALL A
SOM
KÖPER

du Får ett
yoga-PaSS
Vid KÖP aV tVå ValFria
Nutrilett- ProduKter!
Värde: ca 160:-

Värdet kan variera mellan orter.

nutrilett.se

Må bra med
Nutrilett & yoga
Lugna ditt sinne, minska din stress och skapa balans mellan kropp
och psyke. Yoga har många positiva effekter och ger dig en starkare
och smidigare kropp. Vid köp av två valfria produkter från
Nutrilett så får du ett yoga-pass vid ett tillfälle i en stad nära dig.
Gå in på www.nutrilett.se. Här hittar du villkor och regler samt mer
information om hur du medverkar i kampanjen.
Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller
rabatter och gäller max 1 gång per hushåll.

Gör så här:
1. Köp två valfria produkter från Nutrilett.
2.	Du kan få din värdecheck på två olika sätt:
a)	Gå in på www.nutrilett.se och registrera dina uppgifter
		 och EAN-koder.
b) 	Eller fyll i dina kontaktuppgifter nedan samt vilken stad
		 du önskar utföra din yoga och skicka in denna kupong till		 sammans med dina kvitton för dina produkterna till:
European Loyalty Systems AB
		 Mölndalsvägen 91
		 412 63 Göteborg
		 Märk kuvertet med ”Nutrilett”. Dina uppgifter ska vara oss 		
		 tillhanda senast den 30 juni 2013 och du kan endast välja 		
		 ett av alternativen.
3.	Inom 14 dagar från att vi mottagit ditt kuvert eller din registrering,
kommer vi att skicka ut en värdecheck till dig via e-mail. Denna
berättigar dig till att deltaga i ett yoga-pass hos någon av våra
samarbetspartners i en stad nära dig. På värdechecken är det
angivet hos vilken samarbetspartner som erbjudandet gäller. Du
bokar sedan ditt yoga-tillfälle själv.
Se mer information och villkor på www.nutrilett.se.
Värdebeviset är personligt och giltigt t o m 30 september 2013. 		
Yoga-tillfället måste bokas senast den 30 augusti 2013.
OBS! Texta tydligt.
E-mail:___________________________________________________
Namn:___________________________________________________
Mobilnummer:_____________________________________________

Ort:_______________________________________________
Önskad stad som du vill deltaga i yoga:
__________________________________________________

