
#až 8 měsíců 
ochrany před 
klíšťaty

Více na www.soutezforesto.cz.

60× Chytré hodinky
Garmin v hodnotě  

6 490 Kč

1× Volvo
XC40



*Soutěžními výrobky jsou veterinární léčivé přípravky:
Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg (balení 1ks) a Foresto 4,50 g + 2,03 g 
obojek pro psy > 8 kg (balení 1ks). Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Délka obojku 38 nebo 
70 cm. Smrtící a repelentní (zabraňuje sání) účinek proti klíšťatům po dobu 8  měsíců. 
Léčba a prevence zablešení 7-8 měsíců. Foresto a Elanco logo-šikmý pruh jsou obchodní 
značky ve vlastnictví společnosti Elanco nebo jejich obchodních poboček. Logo Bayer 
a Bayer kříž jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Bayer. Elanco Poland sp. z o.o., 
email: veterina_cz@elancoah.com, tel.: +420 731 664 017. ©2021 Elanco.  PM-CZ-20-0189

Více na www.soutezforesto.cz.

Kupte v době od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 v místě konání 
soutěže alespoň 1 ks některého ze soutěžních výrobků 
Foresto* a pečlivě si uschovejte doklad o provedení 
nákupu. Předložení dokladu prokazující nákup soutěžního 
výrobku je v případě vylosování podmínkou předání výhry.

V době konání soutěže zaregistrujte svůj soutěžní 
nákup na www.soutezforesto.cz.

Od počátku soutěže (1. 3. 2021) až do 29. 4. 2021 losujeme 
pro každý soutěžní den jednoho výherce vedlejší výhry, 
kterou jsou chytré hodinky Garmin Venu Sq Music. 
Po skončení soutěže vylosujeme jednoho výherce hlavní 
výhry – osobního automobilu Volvo XC40. V soutěži lze 
získat maximálně 1 hlavní a 1 vedlejší výhru.

SOUTĚŽ

Soutěž probíhá od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 na území České republiky, zadavatelem 
soutěže je společnost Elanco Poland Sp. z o.o., d.č.: 5272927558, organizátorem spol. 
Design Juice s.r.o., IČO: 02408171. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit 
výhradně se souhlasem zákonného zástupce. Vstupem do soutěže účastníci 
potvrzují, že se seznámili s úplnými pravidly soutěže a zavazují se je dodržovat. 
V případě rozporu úplných pravidel s ostatními materiály týkajícími se soutěže má 
vždy přednost znění úplných pravidel. Více informací a úplná pravidla soutěže na 
www.soutezforesto.cz. 


