Ganhe uma cobrição no valor de €1.500!
Termos e condições da promoção
O prémio consiste numa cobrição no valor máximo unitário de €1.500.
No total a Pavo sorteará 3 cobrições.
Por favor, tenha em consideração os termos e condições do sorteio mencionados abaixo.
Geral
Estes termos e condições são aplicados a esta promoção organizada pela Pavo.
A promoção estará vigente de 1 de Fevereiro de 2012 até 31 de Dezembro do mesmo
ano. Depois desta data, os cupões recebidos não serão válidos.
Qualquer pessoa poderá enviar cupões, independentemente do seu país de origem.
Os empregados da Pavo, Nanta e Nutreco não podem participar.
Somente serão válidos os cupões originais totalmente preenchidos.
Se tem menos de 18 anos, necessitará da autorização dos seus pais para poder
participar. Esta autorização deverá ser feita por escrito.
A promoção funciona da seguinte forma:
Nos sacos de Pavo Podo®Care encontrará um autocolante especial com um cupão de
participação. Recorte o código de barras (código EAN) do Pavo Podo Care, preencha todos os
dados do cupão que vem no saco e envie tudo para a morada indicada em baixo. Pode enviar o
número de cupões que quiser.
Pavo Breeders Offer 2012
P.O. box 180
5830 AD Boxmeer
The Netherlands

Os prémios
Na internet pode aceder à listagem dos criadores participantes nesta promoção. Os
prémios somente serão válidos para estes criadores e a Pavo pagará directamente aos
mesmos o prémio em questão.
É proprietário de uma égua saudável e está a planear cobri-la para a temporada de
criação de 2013
Não existem restrições relativamente ao livro genealógico ou raça da sua égua
A Pavo ajudá-lo-á com o assessoramento de vários especialistas, sem compromisso
pela sua parte, para saber qual poderá ser o semental que melhor se adapta à sua
égua
Para poder participar tem que estar de acordo em participar nas actividades de
publicidade e promoção

Os vencedores serão publicitados da página da internet da Pavo, não sendo os
resultados comunicados por correio.
O prémio não poderá ser convertido em dinheiro
A Pavo pagará no máximo o valor de €1.500 e se os gastos forem superiores serão
suportados pelo dono da égua.
Se o custo for inferior a €1.500, a parte restante será reentregada pela Pavo.
Se o custo for superior a €1.500, o sobrecusto será pago pelo vencedor da promoção.
Os vencedores serão anunciados no dia 1 de Fevereiro de 2013 em www.pavo.net. Os
vencedores receberão a notícia via email ou por telefone.
Todos os prémios são pessoais e intransmissíveis e não podem ser convertidos em
dinheiro ou outros produtos de valor similar. Se o prémio for rejeitado ou por
qualquer outra razão não for concedido, o mesmo será cancelado.

Responsabilidades
A Pavo e o pessoal auxiliar contratado para esta promoção não serão
responsabilizados por nenhum dano directo ou indirecto relacionado com esta
promoção.
Se no prazo de 10 dias depois do anúncio dos premiados, a Pavo não conseguir
contactar via e-mail ou telefone o vencedor, o prémio será cancelado.
A Pavo não se responsabiliza pelos e-mails não recebidos
Somente pode ganhar um prémio por direcção de correio electrónico ou pessoa, no
entanto pode enviar o número de cupões que quiser com o mesmo e-mail.

Uso de dados
Somente serão aceites os cupões apresentados totalmente preenchidos.
Os participantes comprometem-se a que a informação enviada é correcta e está
actualizada e completa.
A Pavo manuseará toda a informação recebida de forma confidencial e de acordo com
a lei de protecção de dados de carácter pessoal.
Somente por participar, a Pavo subscreverá automaticamente a newletter da Pavo que,
a qualquer momento poderá ter direito de acesso, rectificar ou eliminar os dados
fornecidos.

Disposições finais
A Pavo é uma marca registada. O conteúdo desta promoção não poderá ser copiado
ou difundido sem a autorização expressa da Pavo
Todos os direitos sobre os textos e as imagens desta promoção são da propriedade da
Pavo.

Criadores participantes
VLD http://www.vdlstud.nl
Roelofs http://www.stalroelofs.nl
De Radstake http://www.radstake.nl/horses
Egbert Schep http://www.egbertschep.nl
Hengstenhouderij Peeters http://www.heinpeeters.nl
Laarakkers http://www.stallaarakkers.nl
De Havikerwaard http://www.havikerwaard.nl
Marc van Dijck http://www.marcvandijck.com
Paul Schöckemohle http://www.schockemoehle.com
Hengstaufzucht Baune http://www.stall-baune-heiden.de
Alfons Baumann http://www.baumanns-pferde.de
Zuchthof Becker http://www.zuchthof-becker-volmer.de
Hoejagergaard (Dinamarca) http://www.hoejagergaard.dk

¡Juega y gana!
Participe e ganhe!
Doe mee en win!
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Criador: ¡tienes la
oportunidad de conseguir
el potro de tus sueños!,
¡Pavo regala tres
cubriciones por un valor
de 1.500€ cada una!

Criador: Ganhe o poldro dos
seus sonhos! A Pavo vai
sortear 3 cobrições no valor
unitário de 1500 euros!

www.pavo-horsefood.es

Fokkers, let op: maak een
kans op uw droom- veulen!
Pavo verloot drie
dekkingen ter waarde van
elk maximaal 1.500 euro!

www.pavo.net

¡Participa y gana!
Participe e ganhe!
Doe mee en win!

¡Juega y gana! Participe e ganhe! Doe mee en win!
Así es como funciona::
1.
2.

Pavo Breeders contest
Postbus 180
5830 AD Boxmeer
Se podrá participar hasta el 31 de diciembre de 2012 (fecha de franqueo). Solo las tarjetas completas con todos los
datos y los códigos de barras originales serán admitidos. Consultar condiciones en www.pavo-horsefood.es

Apellidos / Apelidos / Naam

Como concorrer:

Nombre / Nome / Voornaam

1.
2.
Dirección / Morada / Straat, Nr.

Código postal, Localidad y provincia / Código postal, Localidade / Postcode, plaats

Recorta el código de barras (código EAN) y adjúntalo a la tarjeta de participación
que va en el saco.
Rellenar todos los datos de la tarjeta y enviar en un sobre a:

Recorte o código de barras (código EAN) do Pavo Podo®Care.
Preencha todos os dados do cupão de participação que vem no
saco e envie tudo para:
Pavo Breeders contest
Postbus 180
5830 AD Boxmeer
Poderá participar até ao dia 31 de Dezembro de 2012. Somente os cupões totalmente preenchidos e os códigos de
barras originais serão admitidos. Consultar condições em www.pavo.net

País / País / Land

+
Teléfono / Telefone / Telefoon

Email / Email / E-mail

Raza de caballos / Raça de cavalos / ras paard

Zo werkt het:
Knip 1 streepjescode (EAN-code) van Pavo Podo®Care en stuur deze samen met
de volledig ingevulde originele kaart een envelop naar:
Pavo Breeders actie
Postbus 180
5830 AD Boxmeer
Zet op de envelop: Fokkerijactie

of

Pavo Breeders actie
Westkaai 21
B - 2170 Merksem
Zet op de envelop: Fokkerijactie

Cupão de
amostra, não válido
Deelname is mogelijk tot 31 december 2012 (datum poststempel is geldig).
Alleenparticipar
volledig ingevulde kaarten
para
naen
originele EAN Codes zijn geldig, kijk voor de volledige voorwaarden op www.pavo.net.
promoção

