
6 localitati participa la concursul \&quot;Apa este viata\&quot;
Consumatorii din Avrig, Şelimbar, Cisnadie si Ocna Sibiului vor castiga lunar un premiu de la SC APĂ
CANAL SA Sibiu daca si-au achitat facturile la zi pentru serviciile de apa si canalizare.
  
  Apa Canal va demara incepand cu luna martie a.c. pentru punctele sale de lucru din Avrig, Şelimbar,
Cisnadie si Ocna Sibiului, un concurs intitulat "Apa este viata", destinat tuturor clientilor, persoane
fizice.
  
  Concursul a debutat la Sibiu in urma cu 10 ani si la Fagaras in urma cu 2 ani si inca de la prima editie
s-a bucurat de un mare interes din randul consumatorilor, lunar inregistrandu-se peste 2.000 de
participanti la nivel de societate.
  
  Actiunea este o modalitate prin care este rasplatita fidelitatea utilizatorilor, dandu-le posibilitatea sa
participe la o tombola avand ca premii produse tehnico-sanitare.
  
  Modalitatea de participare la concurs este simpla. Dupa achitarea facturii, cei interesati vor completa un
singur cupon pe care il vor procura de la angajatii casieriei. Cuponul completat va fi introdus in urna
aflata in incinta casieriei.
  
  Concursul se va organiza lunar, iar extragerea castigatorilor se va face la casierie in prima zi lucratoare a
lunii, pentru taloanele aferente lunii precedente.
  
  Comunicarea castigatorilor se va fiice in mass-media locala, pe site-ul societatii www.apacansb.ro si
prin afisare la casierie.
  
  Ridicarea premiilor se va face de la sediul punctelor de lucru ale Apa Canal, in baza actului de
identitate.
  
  Prima editie a concursului va avea loc pe l aprilie 2011, ora 9.30, extragerile avand loc la casieriile
societatii. La concurs vor participa taloanele depuse de clientii care si-au platit facturile de apa si canal in
luna martie.
  
  Ing. Mircea NICULESCU, director general SC APĂ-CANAL SA Sibiu
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