Zbieraj znaczki za zakupy i zdobądź

ULUBIONEGO LEWIATANKA za 14,99 zł!

la

Poznajcie

LEWIATANKI:

Mistrz sztuki kulinarnej
i czarujący szef niewielkiej
restauracji „12 ZIÓŁEK” znanej
w okolicy z bardzo
oryginalnych potraw.
niedźwiedź
Jest niestrudzonym
poszukiwaczem
Maniek nowych
smaków i pasjonatem
zdrowego odżywiania.

niedźwiedź
Maniek

Dzielny, dobroduszny
policjant, a także
nieustraszony strażak
i ratownik gotów o każdej
porze dnia i nocy nieść
pomoc. Jednym
słowem
superbohater!

niedźwiedź
Maniek
papuga
Pola pracujący
Genialny informatyk

przy projekcie międzynarodowej
stacji kosmicznej. Świat nauki
i techniki nie ma dla niego
żadnych tajemnic.

papuga Pola

Zwinna, szybka i niesłychanie
skoczna mistrzyni jazdy
na rolkach i na desce.
Wszechstronna trenerka
sportów ekstremalnych
i nauczycielka jogi.

Utalentowana
artystka
i właścicielka miejscowej
galerii sztuki. Jest
malarką, rzeźbiarką,
projektantką mody,
wrażliwą poetką,
a także uroczą
wiolonczelistką
w orkiestrze Sinfonia
Lewiatania.

Uwielbiana przez uczniów
nauczycielka biologii
i zapalona ekolożka.
Jej hasło brzmi:
„Niech otacza nas czyste
powietrze, woda i las!”.

niedźwiedź

POZNAJCIE NIESAMOWITĄ
OPOWIEŚĆ O LEWIATANKOWIE I JEGO
MIESZKAŃCACH W KSIĄŻCE:

„LEWIATANKI.
PRZYJACIELE Z SĄSIEDZTWA”

POBIERZ BEZPŁATNĄ
APLIKACJĘ LEWIATANKI
animowane postacie
naszych bohaterów
magiczna
kolorowanka 3 D

Cena książki:

9,99 zł

porady dnia
Lewiatanków
… i wiele, wiele innych
.
niesamowitych dodatków
Musisz to zobaczyć!

Szukaj specjalnego symbolu
w książce, zeskanuj go i ciesz się
rozszerzoną rzeczywistością!
Aplikacja dostępna
w Google Play i AppStore.

www.lewiatanki.pl

Jak zdobyć Lewiatanka?
Każde 30 zł
wydane na zakupy
to 1 znaczek*

30 zł

Jeśli wśród zakupionych produktów
za 30 zł nabędziesz produkt z OFERTY
SPECJALNEJ otrzymasz dodatkowo
1 znaczek

=
=

znaczków
10
i kup Lewiatanka za jedyne 14,99 zł
Zbierz

Cena Lewiatanka bez znaczków 39,99 zł

Akcja trwa: 15 marca - 6 czerwca 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów w danym sklepie.
Regulamin dostępny na www.lewiatanki.pl

*Do zakupu promocyjnego upoważniającego do wzięcia udziału w akcji nie są wliczane:
napoje alkoholowe (w tym piwa), wszelkie wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne,
produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz
przedmioty służące do karmienia niemowląt.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

