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Pošlite detail,
vyhrajte viac než maličkosť

Boli ste nadšení obývačkou vašich známych? Zaujímavo ste
prerobili kuchyňu? Manžel bol v spálni kreatívny a vymyslel
originálny odkladací priestor? Susedia majú detskú izbu,
z ktorej sa vašim deťom nikdy nechce? Odfotografujte to!
Pošlite nám fotografiu zaujímavého detailu alebo riešenia
interiéru ktorejkoľvek miestnosti v akomkoľvek byte alebo
dome, a vyhrajte zaujímavé ceny!

Ceny za prvé tri víťazné fotografie
1.

Podrobné podmienky súťaže nájdete na www.casopismojdom.sk. Použité fotografie sú ilustračné.
Finančná hodnota výhier zodpovedá bežným predajným cenám v maloobchodoch vrátane DPH.
SMS službu poskytuje G systems, s. r. o.

Na adresu sutaz@jaga.sk alebo na MMS-kové číslo
7507 pošlite v termíne od 30. 6. do 15. 8. 2009
e-mail alebo MMS-ku s fotografiou pekného alebo
originálneho detailu z interiéru, ktorý vás nedávno
zaujal, a pripojte k nej krátky popis. Ideálne sú
technicky kvalitné fotografie. E-maily posielajte
s heslom Foto Sutaz. MMS pošlite v tvare:
DETAIL medzera MENO, PRIEZVISKO, ULICA,
CISLO, PSC, MESTO
Príklad: DETAIL JAN VYMYSLENY,
NEZABUDKOVA 6, 821 08 BRATISLAVA
(Cena spätnej SMS správy je 0,398 Eur/12 Sk.)
Potom už len čítajte časopis Môj dom, aby ste sa
dozvedeli výsledky súťaže.

Čo sa bude diať ďalej?
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Concept
www.my-concept.sk
tel.: +421 32 658 34 65

Ako postupovať?
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• V septembrovom a októbrovom čísle časopisu
Môj dom a na stránke www.mojdom.sk (v čase
od 20. 8. 2009) uverejníme redakčný výber
najlepších fotografií a vy budete mať možnosť
hlasovať za svojho favorita.
• Autori troch fotografií, ktoré dostanú najviac
hlasov, sa stanú šťastnými výhercami novej
sedacej zostavy od spoločnosti KANAPA,
LCD televízora SAMSUNG alebo nábytku od
spoločnosti PRUNUS.
• Z hlasujúcich čitateľov vyžrebujeme výhercov
mnohých ďalších cien.

Čo vás čaká?
• Ak sa do súťaže zapojíte, tak určite napätie
a možno niektorá z týchto zaujímavých cien...
• ...a ak budete súťaž iba sledovať, tak určite
mnoho zaujímavých nápadov a inšpirácie.
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www.zahradyraj.sk
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Dolmar
www.dolmar.sk

Floydcom
FERGUSON
SAMSUNG
floydcom@floydcom.sk
tel.: +421 904 700 584

in – Elis
www.inelis.sk
tel.: +421 35 773 33 90

JAGA
www.svetknih.sk
tel.: 421 2 50 200 200

Kanapa
www.kanapa.sk
tel.: +421 34 690 98 03

K-system
www.ksystem.eu
tel.: +421 45 672 60 50

Ceny pre hlasujúcich

1x
Kožená sedacia zostava, svetlobéžová, model 235
od spoločnosti KANAPA, v hodnote 4 355,4 €
(131 211 Sk)

1x
Kožená sedacia zostava, béžová,
model 621 od spoločnosti KANAPA,
v hodnote 5 426,4 € (163 476 Sk)

1x
Kožená sedacia súprava PIAZZO od spoločnosti
in – ELIS, rohová zostava, v hodnote 2 926 €
(88 148 Sk)

1x
Satelitný prijímač
FERGUSON HF 8900HD
od spoločnosti Floydcom
v hodnote 251 € (7 562 Sk)

1x
LCD televízor SAMSUNG, 117cm,
séria 7, od spoločnosti Floydcom
v hodnote 1 506 € (45 368 Sk)

1x
Záhradný nábytok od spoločnosti DAMIL
v hodnote 2 320 € (69 892 Sk)

1x

1x

Elektrická vstavaná rúra CONCEPT
ETV-6260 v hodnote 429 €
(12 924 Sk)

3x
9-dielna súprava
hrncov Home Profi
TESCOMA v hodnote
158,60 € (4 778 Sk)

1x

1x

MP3 prehrávač
SAMSUNG od
spoločnosti Floydcom
2GB v hodnote 76,01 €
(2 290 Sk) (2x) a 8GB
v hodnote 172,61 €
(5 200 Sk) (1x)

Kosačka EM 3913
od spoločnosti DOLMAR

2x

5x

Kvetináč Mimosa
s príslušenstvom od
spoločnosti PLASTIA
v hodnote 16 €
(482 Sk)

NECO
www.neco.sk
tel.: +421 42 445 67 10

Plastia
www.plastia.cz
tel.: +420 566 667 001

6x

5x

10x
2x

Balíček čistiacich utierok
POLIBOY v hodnote 20 €
(603 Sk)

Náradie pre barmanov
TESCOMA v hodnote
85,20 € (2 567 Sk) (2x)
3-dielna súprava náradia
do kuchyne TESCOMA
v hodnote 20 € (603 Sk)

Poliboy
www.etc-trade.cz
tel.: +420 283 880 937

3x
Senzorové svietidlá pred
vchodové dvere NECO
v hodnote 140 €(4 218 Sk)

Publikácia
Kozuby a pece
z vydavateľstva
JAGA v hodnote
9,59 € (289 Sk)

Siete proti hmyzu Nobarrier
od spoločnosti K-SYSTEM
v hodnote 300 € (9 038 Sk)
Súprava
zapekacích
mís TESCOMA
v hodnote 54,40 €
(1 639 Sk)

Mikrovlnná rúra WHIRLPOOL
VT 256 IX

Prunus
www.prunus.sk
tel.: +421 905 935 799

5x

20x
Soľnička a korenička
od spoločnosti SUYART
v hodnote 12,38 € (373 Sk)

SuyArt
www.suy.sk

Ročné predplatné časopisu
Urob si sám z vydavateľstva
JAGA v hodnote 16 € (482 Sk)

Tescoma
www.tescoma.com
tel.: +421 422 275 521

Whirlpool
www.whirlpool.sk
tel.: 0850 003 007

