CAMO-KONKURRANSE 2016
En konkurranse for deg som har et terrasseprosjekt. Alle kan være med!
Det som gjelder er å montere terrassen med CAMO kantinnfesting.

Kjøp CAMO skrumal og freseskruer, montér, send inn bilder og du er
med i trekningen om 2 billetter til Orlando 7.-14. januar 2017.
Konkurranseregler:
1.

Kjøp CAMO skrumal og tilhørende CAMO freseskruer hos din trelastforhandler/byggevarebutikk.
CAMO var et nytt produkt i Norge i 2014. Kan hende din nærmeste butikk ikke har fått det til lager. Da er det bare å
etterlyse. Forhandlerliste finnes på vår nettside.

2.

Monter ditt prosjekt og ta minst 3 bilder; derav ett hvor en ser både skrumalen og boksen med skruer. Prosjektet kan være
terrasse, balkong, veranda, kai eller eventuelt noe annet du har montert med CAMO.

3.

Send inn ditt bidrag til oss: post@terrassespesialisten.no. Eventuelt til Terrassespesialisten AS, Leiteneset 52, 6057 Ellingsøy,
innen 10. oktober. Husk navn, adresse og telefonnummer.

Siste dato for deltagelse: varene må være kjøpt innen 30. september 2016 og bidraget poststemplet senest 10.okt. 2016.
Det vil bli trukket en finalist hver måned fra april til september. Vi vil da i oktober 2016 ha med 9 navn som vil være med i
trekningen om turen. Vi vil også trekke 2. og 3. plass, som er reserver dersom vinneren ikke ønsker å benytte premien.
Minstekravet for trekning er at der blir sendt inn minimum 100 bidrag, så del med dine venner! Hver måned vil det bli trukket ut
1 finalist som går til videre hoved-trekningen i oktober.

Premien kan ikke selges videre, men andre enn innsender kan reise. Mottaker svarer eventuelt for fordelsbeskatning dersom det skulle bli aktuelt.
Hvert prosjekt kan kun sendes inn en gang.
Vinneren må ha nytt elektronisk pass gyldig minst i 3 måneder etter reisedato og selv sørge for visum til USA. ESTA søkes på nett.

