
Pozdravljeni in dobrodošli  
v nagradni igri 
FP trgovine

Kot mladi starši dobro veste, da otroški 
voziček, stolček za hranjene in avtosedež sodijo 
med nepogrešljivo opremo za vašega malčka. 
Izdelki, ki jih boste dnevno uporabljali, že 
čakajo na vas. Preberite nagradno vprašanje, 
poklikajte za pravilnim odgovorom ter zadenite 
čudovite in praktične nagrade.  
Več o pravilih nagradne igre si lahko  
preberete tukaj. 

Nagradno vprašanje se glasi: 
Kateri otroški voziček ima dodaten pas, ki 
omogoča nošenje zloženega vozička na rami?
a) Tres
b) Tokio

Pravilen odgovor, ki ga boste našli v naši  
spletni trgovini www.fp-trgovina.si,  
pošljite na info@fp-trgovina.si. 
Prav tako ne pozabite nujno dopisati še vaših oseb-
nih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka in 
izpostavo ter vašo telefonsko številko).

Vljudno vabljeni.
Vaša FP trgovina.

Bliža se praznični december, čas številnih obdarovanj. Potrebujete idejo s čim letos obdarovati 
vaše najdražje? V FP trgovini smo za vas pripravili ideje za elegantna in tudi igriva darila. 
Prav tako pa nismo pozabili na vas. 

Ob nakupu katerega koli izdelka vam priznamo 10 % popust, vendar le, če nam boste pisali na 
info@fp-trgovina.si in nam sporočili, da ste našo ponudbo zasledili na www.ringaraja.net.
Obiščite www.fp-trgovina.si in spoznajte našo celotno ponudbo, v kateri je vedno nekaj novega.
Dobrodošli!

Novost november 2010

1. nagrada 

Otroški voziček Aspasso  
v vrednosti 98,53 evrov

• primeren za otroke od dopolnjenih 6 mesecev
• vrtljiva sprednja kolesa z možnostjo blokade gibanja, 

zavore na zadnjih kolesih
• poljubno uravnavanje nagiba hrbtnega naslonjala
• dodatna oprema: dežna zaščita, senčnik za glavo in 

zimska vreča.

2. nagrada 

Stolček za hranjenje Mangiacresci  
v vrednosti 84,97 evrov

• primeren za otroke od dopolnjenih 6 mesecev
• prilagodljiva višina sedalnega dela in naklona 

naslonjala
• mehka podloga za sedenje je enostavna za čiščenje
• izjemno lahek, okreten, kompakten in zložljiv.

3. nagrada 

Avtosedež Go! Evolution  
v vrednosti 56,72 evrov

• ustreza skupinama 0 in 1; primeren za uporabo od 
rojstva do približno štirih let (0-18 kg)

• anatomsko oblikovan s prilagodljivim naklonom 
sedeža

• varnost zagotavlja bočna zaščita, zaščita za rame in 
prilagodljivo tritočkovno vpetje varnostnega pasu

BOŽIČNO-NOVOLETNO DARILO

c) i-pass
d) Primavera piu
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