Játszani hívjuk kedves Regisztrált Partnereinket!
Bizo nyára sokan egyet ért enek velünk
abban, hogy a karácso nyi lako ma egyik
fo nt o s kelléke lehet egy palack kit űnő
bo r. Talán az sem nag y t évedés, hogy
ját szani mindenki szeret .
Éppen ezért , mi mo st - összeköt ve a
kellemeset a hasznossal - egy rendkívüli
ját ékra
invit áljuk
Önt !
A
2006.
no vember 30-án induló aukció nk során "kalapács alá kerülnek" a mo nor i
K ERBOR K ft. (ht t p://kerbor.net people. hu) minő ségi borai, me lyek még
kellemesebbé t ehet ik az ünnepi pillanat okat .
Licit áló Part nereink között kisorso lunk
egy fél éves t árhely elő fizet ést , ami az
nPi rio ho nlapkészít ő és kar bant art ó
rendszerrel (www. npir io. hu)
készít et t
webo ldal üzeme lt et ését t eszi lehet ővé a
nyert es számár a. És ha ez nem lenne elég
ok a ját ékban való r észvét elr e, mi
emeljük a t ét et ! A legt öbbet licit á ló
ját ékos egy kellemes hosszúhét végét
tölt het el másodmagával a mo nor i
Nyerg es Hot elben (www. nyer geshot el. hu, 2200 Monor, Hegyessy t anya
57.), Kö zép-Európa legnagyo bb nádfedeles szállo dájában. ( Kikapcso lódási
lehet ő ségek: t er mál medence, szauna, lovaglás, biliárd, ping-pong, t o llas
labda, k ispályás foci, t ársas ját ékok, csocsó.)
Ját éku nk ban való részvét elhez Önnek nincs más
do lga, mint a regiszt rációs kódjával bejelent kezni
ho n lapu nkon ma jd a Regiszt rált felhasználóknak
menüpo nt alat t lic it álni a felkíná lt t ét elekre. Ne
feled je,
a
Nyerges
Hot el
ált al
fela jánlot t
ho sszú hét vége a legt öbbet licit á ló ját ékosunké lesz!
Sorso lá s és ered ményhi rdet és: 2006. december 14.

Játékosainknak kellemes időtöltést és sok sikert kívánunk!

