
WARTO KUPIĆ
MICHELIN!

1. Odbierz nagrody gwarantowane z limitowanej serii!
2.  Zawalcz dodatkowo o kartę przedpłaconą  

o wartości 4500 zł!*

Wystarczy kupić nowe opony rolnicze lub  
agroprzemysłowe Michelin!

* Z powodów niezależnych od Michelin pierwotnie komunikowane nagrody w formie biletów  
na UEFA Euro 2020 i zaproszeń do Centrali Michelin we Francji zostały zastąpione nagrodami  
w postaci karty przedpłaconej. Czas trwania programu został wydłużony.  
Pierwotnie komunikowany czas trwania programu: 1.03-31.05.2020 r.



Zasady programu

* Czas trwania programu został wydłużony.  
Pierwotnie komunikowany czas trwania programu: 1.03-31.05.2020 r.

** Szczegółowa lista opon biorących udział w programie „Warto kupić Michelin!” oraz jego  
warunki, w tym szczegóły dotyczące wydawania nagród oraz lista punktów sprzedaży, znajdują się  
w regulaminie dostępnym w siedzibie Michelin Polska oraz u terenowych przedstawicieli Michelin.

Organizatorem programu jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa.
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ZAKUP
Kup nowe opony rolnicze lub agroprzemysłowe marki Michelin w okresie 
od 1.03 do 30.06.2020 r.* w jednym z wybranych punktów sprzedaży**.

Za każdy zakup 2 lub 4 opon wg zasad podanych poniżej otrzymasz zestaw  
z limitowanej serii (kurtka 4F Michelin + koszulka polo + czapeczka) oraz 
powiększysz swoje szanse na kartę przedpłaconą o wartości 4500 zł.

• 2 opony rolnicze, gdy ich cena zakupu to co najmniej 6000 zł netto za szt. 
   lub
• 4 opony rolnicze, gdy ich cena zakupu jest niższa niż 6000 zł netto za szt. 
   lub 
• 4 opony z gamy Compact Line (agroprzemysłowe)

ZGŁOSZENIE
Do 10.07.2020 r. zgłoś swój udział – prześlij nam fakturę albo inny dokument 
potwierdzający zakup opon objętych programem na adres:
marketing@michelin.com

W mailu podaj adres dostawy nagród oraz rozmiar kurtki 
i koszulki polo, jaki chcesz dostać (S, M, L, XL, 2XL, 3XL).

Rejestruj kolejne zakupy, by zwiększyć swoje szanse na nagrodę dodatkową:
kartę przedpłaconą MasterCard o wartości 4500 zł!

Weryfikacja zgłoszeń
i wydanie nagród
Krótko po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia otrzymasz zestaw 
upominków Michelin w Twoim rozmiarze (kurtka z limitowanej serii  
4F Michelin, koszulka polo i czapka).

Nagrody dodatkowe zostaną przyznane według następujących zasad:

•  10 kart przedpłaconych MasterCard dla 10 uczestników, którzy w czasie trwania 
promocji zakupią i zarejestrują największą liczbę opon z gamy Compact Line 
(nie mniej niż 10 opon),

•  5 kart przedpłaconych MasterCard dla 5 uczestników, którzy w czasie trwania 
promocji zakupią i zarejestrują opony rolnicze o sumarycznej największej wartości.


