
1. Podróżuj ze zwierzętami z całego świata i zbierz wszystkie naklejki w okresie od 
18 lutego do 7 kwietnia 2019 roku.

2. Zdobywanie naklejek jest naprawdę łatwe. Za każde wydane 40,00 zł 
otrzymasz jedną saszetkę zawierającą 4 naklejki i 1 punkt bonusowy. 

3. Punkty bonusowe, które znajdziesz w  saszetce, pozwolą Ci zebrać wszystkie 
pluszaki. Aby wymienić punkty na pluszaki, wystarczy przynieść do kasy ulotkę 
wypełnioną wszystkimi wymaganymi 4 punktami bonusowymi i kupić maskotkę 
po obniżonej cenie. 

4. Kup album na naklejki za jedyne 7,99 zł i baw się dobrze kompletując wszystkie 
naklejki.

5. Artykuły są dostępne do 21 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów.

Zasady zabawy
Regulamin akcji

Baw się z aplikacją
    „Zwierzęta Świata”

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ
I BAW SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI                                          

Z CAŁEGO ŚWIATA!



Raffy  duża żyrafa 25 cm 
Raffy Jr.  mała żyrafka 17 cm

Pingy  duży pingwin 25 cm 
Pingy Jr. mały pingwinek 17 cm

Tully  duży żółw 25 cm 
Tully Jr. mały żółwik 17 cm

Wolfy duży wilk 25 cm
Wolfy Jr.  mały wilczek 17 cm

Elly duży słoń 25 cm
Elly Jr. mały słonik 17 cm

ALBUM MOŻESZ KUPIĆ 
W SKLEPIE ZA JEDYNE 

4000
zł

799
zł

MASKOTKA 25 CM

+ 4 PUNKTY BONUSOWE 

>> PEŁNA CENA DETALICZNA 59,99  zł

19,99 zł

zł9,99
MASKOTKA 17 CM

+ 4 PUNKTY BONUSOWE 

>> PEŁNA CENA DETALICZNA 39,99  zł

OTRZYMASZ SASZETKĘ
Z 4 NAKLEJKAMI ORAZ
1 PUNKTEM BONUSOWYM

ZA KAŻDE
WYDANE

Kolekcja przyrodnicza LovEyes
Zbierz wszystkie pluszaki LovEyes  i baw się 

ze zwierzętami z całego świata!

LovEyes   to urocze zwierzęta,                                       
z których każde żyje na innym kontynencie.                           

Mamusie opiekują się swoimi dziećmi,                                       
ale chętnie zajmą się także

innymi małymi zwierzątkami.                                                 

Zbierz je wszystkie
i stwórz własną

kolekcję!

WŚRÓD WSZYSTKICH NAKLEJEK,
DO WYBORU JEST AŻ                                                      
36 Z EFEKTAMI SPECJALNYMI:

   LŚNIĄCY                 FUTERKOWY
   BŁYSZCZĄCY         SZORSTKI

Tutaj wklej
punkty bonusowe

DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ!
ZNAJDŹ I ZOBACZ SPEKTAKULARNE EFEKTY

PRZEZ TRÓJWYMIAROWE OKULARY.
 

Hej!
Jesteśmy pingwinami i mieszkamy w Ameryce.
Używamy naszych skrzydeł jako płetw,
a wykorzystując nasze kolana, z łatwością 
przesuwamy się na brzuchu po lodzie 
i śniegu. Jesteśmy doskonałymi pływakami, 
potrafimy przebywać pod wodą
bez oddychania przez 30 minut!

Cześć! 
Jesteśmy żyrafami i mieszkamy w Afryce. 
Jesteśmy najwyższymi zwierzętami na Ziemi. 
Czy wiesz, że nasza szyja może osiągnąć  
aż 5 metrów? Naszym przysmakiem  
są liście akacji.

 Cześć!                                                               
Jesteśmy żółwiami i mieszkamy w Oceanii.
Skorupa, w której mieszkamy, jest bardzo 
mocna. Uwielbiamy jeść skorupiaki,  
meduzy i glony z morskiego dna... pychotka! 
Umiemy pływać i osiągamy prędkości 
przekraczające 35 km/godz.

Siemka!
 Jesteśmy wilkami i mieszkamy w Europie.
Ludzie nas szanują, ale także się nas boją.  

Żyjemy w stadach. Nasze wycie służy do 
komunikowania się na odległość

 i do ostrzegania się nawzajem 
o niebezpieczeństwie.

Miło Cię poznać! 
Jesteśmy słoniami, a naszym domem

 jest Azja. Nasza trąba jest tak silna, że unosi 
duże ciężary, jest przy tym jednak bardzo 

czuła i może wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. 
Uwielbiamy się kąpać i pluskać dla orzeźwienia. 

Dbamy o inne słonie i pomagamy  
sobie nawzajem.


