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ZBERI FOLIJE, PREJMI
NAGRADO IN SODELUJ
V NAGRADNEM ŽREBU

5 zaščitnih foliij prinaša
kuharski predpasnik

Zaščitna folija se nahaja
pod pokrovom vseh 1200 ccm
ali 400 ccm Kotanyi doz.

20 zaščitnih folij prinaša
Kuharski nož

10 zaščitnih folij prinaša
Kuharsko obleko ali hlače
(na zadnji strani obvezno označite model)

Ime in priimek*:
Ulica in številka*:

Naziv podjetja /
hotela / restavracije:

Poštna št. in kraj*:

Elektronski naslov*:

Označite nagrado, ki jo je želite prejeti, izpolnite podatke ter kupon,
skupaj s folijami, pošljite na naslov Kotányi d.o.o. Tržaška cesta 132,
1000 Ljubljana s pripisom “Kotányi loyalty”.
*Zvezdica označuje obvezna polja.

Želim sodelovati v nagradnem žrebu
Želim prejemati obvestila podjetja Kotányi o novostih
in aktualnih aktivnostih

Aktivnost poteka od 20.8.2021 do 20. 10. 2021. Darilo prejmete v roku 14 dni po izteku aktivnosti. Število daril je omejeno.
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NAGRADE
Kuharski nož Solingen Germany,

• model: ALPHA GÜDE 1805/21
• Enodelno, ročno kovano rezilo iz jekla
iz krom-vanadij-molibdena
• robusten in fino poliran ročaj,

Kuharska obleka ali hlače,
Izbran
artikel

Velikost
(XS -XXXL)

moška jakna bela,
bela 100% bombaž, 170 g/m2
moška jakna črna,
črna kratek rokav; 55% bombaž, 42% poliester,
3% elastan; 160 g/m2
ženska jakna bela;
bela 55% bombaž, 42% poliester, 3% elastan; 160 g/m2
ženska jakna črna;
črna 42% poliester, 3% elastan; 160 g/m2
unisex hlače črne;
črne 100% bombaž

Kuharski predpasnik,
•
•
•
•

Prilagodljiv
dva prednja žepa
10 % bombaž in 90 % poliester
90 g/m2, dim. 98 x 69,5 cm

NAGRADNI ŽREB

30X Kuharska delavnica (za eno osebo) s poudarkom na izobraževanju o začimbah in zeliščih
15X Palični mešalnik
10X Paket inovacij Kotányi
Žreb bo izveden 29.10.2021. Pogoje sodelovanja lahko najdete na www.kotanyi.com/si/pogoji-za-prijavo/.

Slike so simbolne.

Izmed vseh sodelujočih v aktivnosti zbiranja folij, ki bodo poslali pravilno izpolnjen obrazec skupaj s folijami ter
bodo na obrazcu označili, da želijo sodelovati v nagradnem žrebu, bomo izžrebali 55 nagrajencev ter jih nagradili
z lepimi nagradami.

