Акція Continental – отримай свою нагороду на 1000
гривень
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Твої старі зимові шини вже від’їздили своє? І саме цього сезону задля власної
безпеки та безпеки своїх рідних Тобі вкрай необхідно купити нову гуму? І Ти ще не
встиг цього зробити? Тоді Ти справжній щасливець!
Адже саме цієї осені один зі світових лідерів шинного ринку – компанія Continental – відзначає
свою 150-у річницю. І з нагоди свого дня народження дарує можливість кожному своєму
клієнту, який придбає комплект зимових шин, отримати одну із 1000 подарункових карт
вартістю 1000 гривень.
Що необхідно зробити для того, щоб взяти участь у безпрограшній акції від компанії
Continental?
1. Ретельно ознайомитись із варіантами та пропозиціями зимових шин Continental і
підібрати ті, які ідеально підходять саме до Твого автомобіля.
2. Після цього купити комплект зимової гуми.
3. Зареєструвати на сайті документ, який підтверджує покупку.
4. Отримати один із 1000 подарункових сертифікатів Gift Mall вартістю 1000 гривень.
А що далі…?
А далі час вибирати собі чи своїм рідним передсвяткові подарунки!
Після того, коли на Твою електронну скриньку прийде карта Gift Mall, Тобі залишиться лише
зареєструвати її (звичайно, у цьому Тобі допоможуть детальні вказівки від Continental). Ну а
вже тоді перед Тобою відкриється широкий вибір магазинів та ідей, які Ти зможеш втілити в
життя разом зі своїми найріднішими.
5 причин, щоб взяти участь у акції від Continental
По-перше, саме зараз, цього сезону, Тобі необхідно замінити літню гуму на зимову. Тому
купівля комплекту нових зимових шин неминуча.
По-друге, Ти робиш ставку на безпеку і хочеш вибрати надійні та якісні зимові шини, які

прослужать довго та віддано. А шини Continental – лідери незалежного тестування
зимової гуми. Вони дарують відчуття того, що Ти на 100% володієш ситуацією на
засніженій дорозі.
По-третє, Ти як справжній автомобіліст точно любиш подорожувати. Такі подорожі
набувають особливого сенсу, коли поруч Твої найдорожчі. А їхній комфорт та відчуття
безпеки для Тебе – понад усе. Зимові шини Continental навчать Тебе жити за принципом:
«У природи немає поганої погоди». Тому час наситити цю зиму незабутніми спогадами!
Далека автомандрівка у засніжені Карпати – це ідеальний варіант.
По-четверте, після купівлі комплекту зимових шин Continental Ти виграєш подарунок! А
якому впевненому водію не сподобається відчувати себе переможцем?
І нарешті, по-п’яте, подарунковий сертифікат Gift Mall вартістю 1000 гривень подарує
Тобі та Твоїй родині сотні ідей для передсвяткових подарунків: від різдвяної фотосесії до
тримача мобільного телефону в авто.
Отже, не зволікай – вибери на нашому сайті необхідну модель зимових шин Continental і стань
одним із 1000 щасливчиків!
Акція триває з 25 жовтня 2021 р. до 30 листопада 2021 р. або до вичерпання призового фонду.
Деталі акції та відповіді та поширені запитання знайдеш тут.
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