
MΕΓΑΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
CHAMPIONS CARD MASTERCARD

Mεγάλος διαγωνισµός µε δώρο ταξίδια 
για τα προκριµατικά της Εθνικής µας 

Οµάδας Ποδοσφαίρου.

Οι αγορές σας µε την Champions Card 
MasterCard της Τράπεζας Πειραιώς σάς 
στέλνουν στο πλευρό της Εθνικής µας 
Οµάδας Ποδοσφαίρου στους προκριµατικούς 
αγώνες του Παγκοσµίου Κυπέλλου 2014!
 
Με κάθε σας αγορά µέχρι τις 20/08/2013 
κερδίζετε µία συµµετοχή στις κληρώσεις 
για διήµερα ταξίδια 2 ατόµων για τους 
εκτός έδρας αγώνες στη Βοσνία 
στις 22/03/2013, στη Λιθουανία 
στις 07/06/2013, στο Λιχτενστάιν 
στις 06/09/2013 και εισιτήρια για τους 
εντός έδρας αγώνες της Εθνικής µας Οµάδας 
Ποδοσφαίρου.
 
Μη χάνετε χρόνο! 
Όσο περισσότερο χρησιµοποιείτε την κάρτα 
σας στις καθηµερινές σας συναλλαγές, τόσο 
περισσότερες πιθανότητες έχετε να είστε 
ένας από τους µεγάλους νικητές!
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Στο δρόµο για τη Βραζιλία, 
πάρε µόνο τα απαραίτητα.
Πάρε µέρος στον µεγάλο 
διαγωνισµό για τα προκριµατικά 
της Εθνικής και έφυγες για 
Βοσνία, Λιθουανία, 
Λιχτενστάιν!
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