Jarná spotrebiteľská súťaž ASAS, a.s.
Tlačová správa
Vydal: ASAS, a.s., www.asas-sk.com

Nové auto za dvacku!
Spoločnost ASAS, a.s. od 1. mája 2017 pripravila pre všetkých zákazníkov svojich
členských stavebnín Jarnú spotrebiteľskú súťaž. V nej mal každý súťažiaci možnosť
vyhrať nový Volkswagen Golf! Okrem toho, boli všetci automaticky zaradení počas 9
týždňov do žrebovania o ďalšie skvelé ceny.

Súťažili sme až o 2 500 cien
Počas dvoch mesiacov, v dňoch od 01.05.2017 do 30.06.2017, ste sa
prostredníctvom stieracích žrebov mohli zapojiť do súťaže o celkovo 2 500 cien.
Každý týždeň prebehlo žrebovanie o elektrickú kosačku značky AL-KO, uhlovú brúsku
DeWALT, či vŕtačku Black & Decker. Počas tohto obdobia ste mohli byť automaticky
zaradení do losovania o hlavnú výhru. V hre bol novučičký Volkswagen Golf
Trendline! A každý zákazník mal možnosť získať aj okamžitú výhru, keďže v mnohých
žreboch bola ukrytá výhra v podobe nákupu akéhokoľvek tovaru v hodnote 5 €, 10 €
lebo 20 €.

Viac ako 12 tis. žrebov
Súťaže sa celkovo zúčastnilo 3 609 ľudí, ktorí jednorazovo nakúpili akýkoľvek tovar v
hodnote min. 20 € v prevádzkach jednotlivých členov aliancie stavebnín ASAS, a.s.
Súťažne nakupovať ste mohli v stavebninách ENTE spol. s r.o., GRENSTAVE, s.r.o., Ing.
Dušan Baranec N.B.D., INGEMA s.r.o., KARTEL NITRA, s.r.o., Oraving stavebniny,
s.r.o., PIL-STAV s.r.o., Prima Slovakia, s.r.o., SADRO s.r.o., SLOSMAT, s. r. o., SOF –
STAVEBNINY, STAVEBNINY spol. s r.o., Stavivo IBV, s.r.o., STAVMIX s.r.o., STAVO
ARTIKEL s.r.o., Tehelňa STOVA, spol. s r.o. Spolu sme zaznamenali 12 884 ks
registrovaných žrebov.

Víťaz je len jeden!
Výhercom osobného automobilu značky Volkswagen Golf Trendline sa stal p.
Vladimír Michalek zo Spišskej Novej Vsi. Zaregistrovaný výherný žreb získal nákupom
v stavebninách Tehelňa STOVA, spol. s r.o. Spoločnosť ASAS, a.s. týmto výhercovi
srdečne gratuluje! Zároveň chceme pogratulovať aj ostatným výhercom a poďakovať
sa všetkým zúčastneným.
Poďakovanie patrí aj partnerom súťaže.
Generálnym partnerom bola spoločnosť HENKEL Slovensko, spol. s r.o.
Hlavnými partnermi boli spoločnosti BRAMAC-strešné systémy, spol.s r.o.,
Mediterran Slovakia s.r.o. a Xella Slovensko spol. s.r.o.
Partnermi súťaže boli spoločnosti Baumit, spol. s r.o., Saint-Gobain Construction
divízia RIGIPS a TOP KRAFT SK a.s.
Viac informácií , aj o všetkých výhercoch cien nájdete na oficiálnej webovej stránke
www.chcem-vyhrat.sk

