1. Kaj je novost prenovljenega albuma in čokoladic Životinjsko carstvo?
Obstoječi album in čokoladice Životinjsko carstvo sta prisotna na tržišču že od leta 2008.
V letu 2016 pa smo se v Krašu odločili album in čokoladice osvežiti in tako ponuditi našim
zvestim zbiralcem nova znanja iz male enciklopedije sveta živali.
Na tržišče Slovenije prihaja osvežen vizual čokoladic in albuma Životinjsko carstvo.
Nove bodo tudi sličice v čokoladicah.
V novem albumu boste tako podrobneje spoznavali: nevretenčarje, mehkužce, členonožce,
iglokožce, ribe, dvoživke, plazilce, ptice, sesalce in izumrle vrste živali. Vsako žival, ki jo boste
spoznali v opisu, boste lahko o njej prebirali dodatna zanimiva dejstva npr.: koliko so težki,
kakšno hitrost dosežejo, s čim se hranijo, življensko dobo, število mladičev,…
Album vsebuje 250 sličic, od tega je možno eno sličico ( katerokoli sličico v albumu) zamenjati
oz. nadomestiti z eno joker sličico.
2. Kje se lahko dobijo novi albumi Životinjsko carstvo?
Album Životinjsko carstvo in Životinjsko carstvo Junior lahko kupite v večjih trgovinah
Mercatorja, Spara in Tuša in se nahajajo na oddelku časopisov. V večjih trgovskih centrih pa
jih najdete na oddelku Trafike. V kolikor jih ne najdete, nam prosim pišite na
info@kras-slovenija.si.
3. Kdaj bodo novi albumi Životinjsko carstvo na tržišču?
Novi albumi Životinjsko carstvo bodo na voljo na tržišču od meseca marca 2016.
4. Kdaj bodo na voljo nove čokoladice Životinjsko carstvo?
Nove čokoladice Životinjsko carstvo bodo na voljo na tržišču od sredine februarja 2016.
5. Kje se da dobiti še stari album Životinjsko carstvo?
Stari album Životinjsko carstvo bo na voljo do razprodaje zalog.
6. Ali lahko lepim stare sličice v nov album Životinjsko carstvo?
Žal starih sličic ne bo mogoče lepiti v novi album.
7. Kakšen je nov sistem nagrajevanja?
Da bo zbiranje sličic Životnjsko carstvo za album še zabavnejše in zanimivejše, smo uvedli tri
nivoje nagrajevanja.
Na prvem nivoju lahko osvojite IGRALNE KARTE, v kolikor zberete sličice od zaporedne
številke 1 do zaporedne številke 80.
Na drugem nivoju lahko osvojite DRUŽABNO IGRO »Čez drn & strn«, v kolikor zberete sličice
od zaporedne številke 81 do zaporedne številke 160.
Na tretjem nivoju lahko osvojite SLADKI PAKET IZDELKOV KRAŠ, v kolikor zberete sličice od
zaporedne številke 161 do zaporedne številke 250.

Izpolnite in pošljete nam lahko tudi vse tri dele nagradnega lista hkrati, mi pa ti bomo poslali
vse tri nagrade.
O vrstnem redu nagrad odločate sami.
8. Ali se lahko pošilja izpolnjene nagrade liste iz starih albumov Životinjsko carstvo?
Da, izpolnjene nagradne liste iz starih albumov še vedno lahko pošiljate na naš naslov in
prejeli boste nagrado. Vendar mora biti nagradni list izpolnjen v celoti.
9. Ali se bodo menjale tudi sličice in album Životinjsko carstvo Junior?
Kraljestvo živali Junior je trajna nagrada igra.
Spremembe na albumu, čokoladicah in nagradnih paketih niso predvidene do nadaljnjega.
10. Ali se bodo še vedno vpisovale kode?
Kode se vpisujejo na spletni strani www.igraoni.ca, kot do sedaj. Sistem se ne spreminja.
11. Na kateri naslov se pošlje izpolnjen nagradni list?
Izpolnjen nagradni list se pošlje na naslov:
Krašcommerce d.o.o
za Životinjsko carstvo
Cesta na Brdo 85
1000 Ljubljana
12. Koliko sličic lahko manjka na nagradne listi, da prejmem nagrado?
Nagradni list mora biti izpolnjen v celoti, za prejem nagrade.
Zato pa obstaja joker sličica, ki lahko nadomesti katerokoli sličico v albumu. V enemu albumu
je možno izkoristiti eno joker sličico.
13. Kako prejmem nagrado za izpolnjen nagradni list?
Nagrado prejmete po priporočeni pošti.
14. Ali lahko kje osebno prevzamem nagrado?
Da, nagrado lahko prevzamete osebno tudi v Bonbonieri Kraš, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana,
ob preložitvi izpolnjenega nagradnega lista.
15. Kaj je Životinjsko carstvo Junior?
Album Životinjsko carstvo Junior vsebuje skupno 100 sličic Junior in je hkrati vezan tudi na
klasičen album Životinjsko carstvo.
Na 15g čokoladicah je 5 različnih likov živali mladičkov glavnih junakov iz Životinjskega
carstva. V čokoladicah je vstavljena sličica, ki jo prilepite v album.
25 sličic v albumu Junior je vezano na sličice iz klasičnih čokoladic Životinjsko carstvo.
Skozi album spoznavamo mladičke živali in tako vstopimo v njihov svet. V album se lepijo
sličice iz čokoladic Životinjsko carstvo Junior, v katerem prebiramo poučne zgodbice o živalih,
barvamo pobarvanke, rešujemo križanke ter se zabavamo z ostalimi zanimivimi igricami.

Album je razdeljen na pet skupin živali: domače živali, živali iz Afrike, ptice, živali iz vodnega
sveta ter živali, ki živijo v gozdu.
Za zapolnjen album boste nagrajeni s skadkim paketom izdekov Kraš.
16. Katere številke sličic bodo sedaj aktualne za album Životinjsko carstvo Junior, glede na
menjavo sličic?
Če še niste napolnili svojega albuma Junior, boste to lahko storili s sličicami iz novega albuma
Životinjsko carstvo. Kot veste, se nekatere živali nahajajo v obeh albumih, vendar lahko od
sedaj tudi v album Junior lepite sličice živali z novimi številkami, ki ustrezajo novemu albumu.
Še naprej lahko zbirate sličice za album Junior, uporabite pa lahko sličice iz tega albuma, tudi
če se številke ne ujemajo.
Na primer: sličica leva se v albumu Junior nahaja pod zaporedno številko 85, v novem albumu
pa pod zaporedno številko 212. Sličico boste lahko prilepili v album Junior, čeprav številka ne
ustreza. Sličico psa, ki se v albumu Junior nahaja pod zaporedno številko 215, v novem
albumu pa pod številko 204, lahko prilepite v album Junior.

Sličice, ki se nahajajo tudi v albumu Junior, boste prepoznali po tej oznaki:

17. Za vsa ostala vprašanja smo vam dosegljivi na info@kras-slovenija.si ali
na številki: 01/234-444-77.

Z lepimi pozdravi, vaš KRAŠ.

