
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ "ZASZALEJ NA ZESZELACH"

1 Katalog komunikatów po dokonaniu zakupu pliku muzycznego mp3

1.1

Radio ZET: Oto Twoj kod aby odebrac utwor mp3: xxxxxxxxxxxx. Wejdz na strone niagaro.pl i odbierz swoja 

muzyke od Radia ZET.

1.2

Radio ZET: Oto Twoj kod aby odebrac utwor mp3: xxxxxxxxxxxx. Wejdz na strone niagaro.pl i odbierz swoja 

muzyke od Radia ZET. Codziennie znajdziesz nowe utwory mp3 na niagaro.pl

1.3

Radio ZET: Codziennie mozesz wejsc na strone niagaro.pl i odebrac nowa muzyke od Radia ZET. Oto Twoj 

dzisiejszy kod uprawniajacy do odbioru utworu mp3: xxxxxxxxxxxx. 

1.4

Radio ZET: Oto Twoj kod aby odebrac utwor mp3 z niagaro.pl: xxxxxxxxxxxx. Wejdz na strone i odbierz swoja 

muzyke od Radia ZET. Pamietaj: Kazdy Twoj kod bierze udzial w losowaniu nagrod!

1.5

Radio ZET: Dziekujemy za SMS. Zakupiles wlasnie utwor mp3 z niagaro.pl. Oto Twoj kod aby odebrac go z 

niagaro.pl: xxxxxxxxxxxx. Ten SMS wezmie rowniez udzial w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/

1.6

Radio ZET: Dzieki temu SMSowi masz juz swoj kod aby odebrac utwor mp3: xxxxxxxxxxxx Wejdz na niagaro.pl i 

odbierz swoja muzyke i dodatkowo zagraj o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ od Radia ZET

1.7

Radio ZET: W kazdej chwili mozesz sprawdzic wszystkie swoje kody na mp3 z niagaro.pl na stronie: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.8

Radio ZET: Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl. Oto katalog wszystkich Twoich kodow na mp3 z 

niagaro.pl: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.9

Radio ZET: Dziekujemy za zakup kodow uprawniajacych do odbioru utworow mp3 z niagaro.pl. W kazdej chwili 

mozesz sprawdzic wszystkie swoje kody na stronie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.10

Radio ZET: Kazdy SMS od Ciebie to zakup dostepu do pliku mp3 na niagaro.pl. Sprawdz wszystkie kody 

uprawniajace Cie do odbioru plikow na stronie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.11

Radio ZET: Na stronie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx znajdziesz katalog wszystkich zakupionych 

przez Ciebie kodow na mp3 z niagaro.pl

1.12

Radio ZET: Oto katalog wszystkich Twoich kodow na mp3 z niagaro.pl: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl

1.13

Radio ZET: Juz teraz nowa plyta xxxxxxxxxxxx tylko na niagaro.pl. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i 

zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

1.14

Radio ZET: Oto katalog wszystkich Twoich kodow na mp3 z niagaro.pl: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Juz jutro nowa plyta xxxxxxxxxx na niagaro.pl

1.15

Radio ZET: Oto Twoj kod aby odebrac utwor mp3: xxxxxxxxxxxx. Wejdz na strone niagaro.pl i odbierz swoja 

muzyke od Radia ZET.

1.16

Radio ZET: Oto Twoj kod aby odebrac utwor mp3: xxxxxxxxxxxx. Wejdz na strone niagaro.pl i odbierz swoja 

muzyke od Radia ZET. Codziennie znajdziesz nowe utwory mp3 na niagaro.pl

1.17

Radio ZET: Codziennie mozesz wejsc na strone niagaro.pl i odebrac nowa muzyke od Radia ZET. Oto Twoj 

dzisiejszy kod uprawniajacy do odbioru utworu mp3: xxxxxxxxxxxx. 

1.18

Radio ZET: Oto Twoj kod aby odebrac utwor mp3 z niagaro.pl: xxxxxxxxxxxx. Wejdz na strone i odbierz swoja 

muzyke od Radia ZET. Pamietaj: Kazdy Twoj kod bierze udzial w losowaniu nagrod!

1.19

Radio ZET: Dziekujemy za SMS. Zakupiles wlasnie utwor mp3 z niagaro.pl. Oto Twoj kod aby odebrac go z 

niagaro.pl: xxxxxxxxxxxx. Ten SMS wezmie rowniez udzial w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/

1.20

Radio ZET: Dzieki temu SMSowi masz juz swoj kod aby odebrac utwor mp3: xxxxxxxxxxxx Wejdz na niagaro.pl i 

odbierz swoja muzyke i dodatkowo zagraj o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ od Radia ZET

1.21

Radio ZET: W kazdej chwili mozesz sprawdzic wszystkie swoje kody na mp3 z niagaro.pl na stronie: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.22

Radio ZET: Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl. Oto katalog wszystkich Twoich kodow na mp3 z 

niagaro.pl: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.23

Radio ZET: Dziekujemy za zakup kodow uprawniajacych do odbioru utworow mp3 z niagaro.pl. W kazdej chwili 

mozesz sprawdzic wszystkie swoje kody na stronie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.24

Radio ZET: Kazdy SMS od Ciebie to zakup dostepu do pliku mp3 na niagaro.pl. Sprawdz wszystkie kody 

uprawniajace Cie do odbioru plikow na stronie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.25

Radio ZET: Na stronie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx znajdziesz katalog wszystkich zakupionych 

przez Ciebie kodow na mp3 z niagaro.pl

1.26

Radio ZET: Oto katalog wszystkich Twoich kodow na mp3 z niagaro.pl: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl

1.27

Radio ZET: Juz teraz nowa plyta xxxxxxxxxxxx tylko na niagaro.pl. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i 

zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

1.28

Radio ZET: Oto katalog wszystkich Twoich kodow na mp3 z niagaro.pl: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Juz jutro nowa plyta xxxxxxxxxx na niagaro.pl
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2.2

Radio ZET: Dzien Dziecka na niagaro.pl. Ulubione utwory Twojego Dziecka znajdziesz na niagaro.pl Wyslij RADIO 

ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.3

Radio ZET: W Dzien Matki spraw prezent swojej mamie i pobierz jej ulubiony utwor z niagaro.pl Wyslij RADIO ZET 

na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.4

Lubisz sluchac muzyki w Radiu ZET? Teraz mozesz ja pobrac jako mp3. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ 

/2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.5

Radio ZET: Tylko dzis na niagaro.pl mozesz zdobyc hit xxxxxxxxxxxxxxxxx Wyslij RADIO ZET/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.6

Radio ZET: Wiosenne hity, ktorych lubisz sluchac znajdziesz na niagaro.pl. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ 

/2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET

2.7

Radio ZET: Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl Juz teraz mozesz je pobrac jako mp3 na swoj 

komputer! Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.8

Radio ZET: Jesli wyslesz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl zdobedziesz kod aby pobrac utwor mp3! 

Codziennie nowe hity tylko na niagaro.pl

2.9

Radio ZET: Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl a zdobedziesz kod aby pobrac utwor mp3! Nowa plyta 

xxxxxxxxxxx juz na niagaro.pl

2.10

Radio ZET i /OPERATOR/: Nowa plyta xxxxxxxxxx juz dostepna na niagaro.pl. Wyslij /KOMENDA/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET

2.11

Radio ZET i /OPERATOR/: Dzien Dziecka na niagaro.pl. Ulubione utwory Twojego Dziecka znajdziesz na 

niagaro.pl Wyslij /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.12

Radio ZET i /OPERATOR/: W Dzien Matki spraw prezent swojej mamie i pobierz jej ulubiony utwor z niagaro.pl 

Wyslij /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.13

Radio ZET i /OPERATOR/: Lubisz sluchac muzyki w Radiu ZET? Teraz mozesz ja pobrac jako mp3. Wyslij 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.14

Radio ZET i /OPERATOR/: Tylko dzis na niagaro.pl mozesz zdobyc hit xxxxxxxxxxxxxxxxx Wyslij 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.15

Radio ZET i /OPERATOR/: Wiosenne hity, ktorych lubisz sluchac znajdziesz na niagaro.pl. Wyslij /KOMENDA/ na 

/NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET

2.16

Radio ZET i /OPERATOR/: Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl Juz teraz mozesz je pobrac jako mp3 

na swoj komputer! Wyslij /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3

2.17

Radio ZET i /OPERATOR/: Jesli wyslesz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl zdobedziesz kod aby pobrac utwor 

mp3! Codziennie nowe hity tylko na niagaro.pl

2.18

Radio ZET i /OPERATOR/: Wyslij /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl a zdobedziesz kod aby pobrac utwor mp3! 

Nowa plyta xxxxxxxxxxx juz na niagaro.pl

2.20

Radio ZET: Dziekujemy za zakup pliku mp3. W kazdej chwili mozesz zakupic kolejny plik, ktory zwiekszy tez Twoje 

szanse w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.21

Radio ZET: Codziennie nowe pliki znajdziesz na niagaro.pl Juz teraz mozesz je pobrac jako mp3 na swoj 

komputer! Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 /radiozet.pl

2.22

Radio ZET informuje: Dzien Dziecka na niagaro.pl. Ulubione utwory Twojego Dziecka znajdziesz na niagaro.pl 

Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 /radiozet.pl

2.23

Radio ZET: W Dzien Matki spraw prezent swojej mamie i pobierz jej ulubiony utwor z niagaro.pl Wyslij RADIO ZET 

na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 /radiozet.pl

2.24

Radio ZET: Jesli wyslesz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl zdobedziesz kod aby pobrac utwor mp3! Pamietaj, 

ze kazdy nowy plik mp3 zwiekszy Twoje szanse w loterii /radiozet.pl

2.25

Radio ZET: Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl a zdobedziesz kod aby pobrac utwor mp3! Ten SMS 

zwiekszy tez Twoje szanse w losowaniu /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ juz o /GODZINA/ /radiozet.pl

2.26

Radio ZET: To informacja dla nr /NUMER TELEFONU/. Aby zakupic kolejne pliki mp3 z niagaro.pl wyslij SMS o 

tresci RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS zwiekszy rowniez Twoje sznse w losowaniu /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ juz o /GODZINA/ /radiozet.pl

2.27

Radio ZET: Wejdz na niagaro.pl i sprwdz dzisiejsze TOP ALBUMY! Takie hity tylko na niagaro.pl. Pobierz plik z 

wybranym utworem mp3 tez na Twoj telefon! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.28

RadioZET: Sprawdz jacy artysci dolaczyli dzis do niagaro.pl i zakup swoj plik mp3. Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl Ten sms wezmie udzial w losowaniu /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ /radiozet.pl

2.29

RadioZET: Znasz juz pierwsz 5ke artystow? Wejdz na niagaro.pl - tam znajdziesz zawsze najnowsze informacje. 

Chcesz pobrac plik mp3? Pisz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.30

Radio ZET: Sprawdz jaka piosenka jest dzis na pierwszym miescu w niagaro.pl. Chcez pobrac utwor mp3? Pisz 

RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.31

Radio ZET: Dzisiaj uzytkownicy polecaja /NAZWA UTWORU/. Chcesz pobrac plik mp3? Pisz RADIO ZET na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS wejdzie od razu do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ /radiozet.pl

2.32

Radio ZET: Wejdz na niagaro.pl i stworz wlasna playliste. Pobierz plik z wybranym utworem mp3 tez na Twoj 

telefon! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl
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2.33

Radio ZET: Jaki gatunek muzyki wolisz? /GATUNEK/ czy /GATUNEK/? Pobierz plik z wybranym utworem mp3 tez 

na Twoj telefon! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.35

Radio ZET: Lubisz lata 60te? Wejdz na niagaro.pl i posluchaj tej muzyki. Mozesz tez pobrac utwor w formacie 

mp3! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.36

Radio ZET: Sprawdz na niagaro.pl jakie playlisty przygotowaly dla Ciebie nasze gwiazdy! Wyslij /KOMENDA/ na 

/NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET/radiozet.pl

2.37

Radio ZET: Nowa playlista xxxxxxxxxx juz dostepna na niagaro.pl. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i 

zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET/radiozet.pl

2.38

Radio ZET: Wejdz na niagaro.pl i sprawdz nasze TOP ALBUMY. Na pewno znajedziesz muzyke, ktora lubisz! Aby 

pobrac plik mp3 pisz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.39

Radio ZET: Sprawdz kto dzis jest na szczycie TOP ALBUMOW na niagaro.pl Aby pobrac utwor pisz RADIO ZET 

na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten sms dodatkowo wezmie udzial w losowaniu /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ 

/radiozet.pl

2.40

Radio ZET: XXXXXXXXXXX stworzyl juz swoja playliste. Ty tez tak mozesz! Wejdz na niagaro.pl Aby pobrac plik 

mp3 pisz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.41

Radio ZET: Wejdz na niagaro.pl i sprwdz dzisiejsze TOP ALBUMY! Takie hity tylko na niagaro.pl. Pobierz plik z 

wybranym utworem mp3 tez na Twoj telefon! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.42

RadioZET: Sprawdz jacy artysci dolaczyli dzis do niagaro.pl i pobierz swoj plik mp3. Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl Ten sms dodatkowo wezmie udzial w losowaniu /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ /radiozet.pl

2.43

RadioZET: Znasz juz pierwsz 5ke artystow? Wejdz na niagaro.pl - tam znajdziesz zawsze najnowsze informacje. 

Chcesz pobrac plik mp3? Pisz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.44

Radio ZET: Sprawdz jaka piosenka jest dzis na pierwszym miescu w niagaro.pl. Chcez pobrac utwor mp3? Pisz 

RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.45

Radio ZET: Dzisiaj uzytkownicy polecaja /NAZWA UTWORU/. Chcesz pobrac plik mp3? Pisz RADIO ZET/i/kod na 

/NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS wejdzie od razu do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ /radiozet.pl

2.46

Radio ZET: Wejdz na niagaro.pl i stworz wlasna playliste. Pobierz plik z wybranym utworem mp3 tez na Twoj 

telefon! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.47

Radio ZET: Jaki gatunek muzyki wolisz? /GATUNEK/ czy /GATUNEK/? Pobierz plik z wybranym utworem mp3 tez 

na Twoj telefon! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.49

Radio ZET: Lubisz lata 60te? Wejdz na niagaro.pl i posluchaj tej muzyki. Mozesz tez poprac utwor w formacie 

mp3! Pisz RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.50

Radio ZET: Sprawdz na niagaro.pl jakie playlisty przygotowaly dla Ciebie nasze gwiazdy! Wyslij /KOMENDA/ na 

/NR BRAMKI/ /2,46zl i zdobadz kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET/radiozet.pl

2.51

Radio ZET : Nowa playlista xxxxxxxxxx juz dostepna na niagaro.pl. Wyslij RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl i 

kupic kod aby pobrac utwor mp3 i wez udzial w loterii Radia ZET/radiozet.pl

2.52

Radio ZET : Wejdz na niagaro.pl i sprawdz nasze TOP ALBUMY. Na pewno znajedziesz muzyke, ktora lubisz! Aby 

pobrac plik mp3 pisz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

2.53

Radio ZET: Sprawdz kto dzis jest na szczycie TOP ALBUMOW na niagaro.pl Aby pobrac utwor pisz RADIO ZET 

na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten sms dodatkowo wezmie udzial w losowaniu /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ 

/radiozet.pl

2.54

Radio ZET: XXXXXXXXXXX stworzyl juz swoja playliste. Ty tez tak mozesz! Wejdz na niagaro.pl Aby pobrac plik 

mp3 pisz RADIO ZET na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

RUNDY DZIENNE - KOMUNIKACJA DO OSÓB, KTÓRE ZAKUPIŁY KODY DO PLIKOW MP3

3 Katalog komunikatów powitalnych

3.1

Brawo! Dolaczyles do gry o Wielkie Wygrane w Radiu ZET. Zaczynasz gre o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. 

Podaj swoje imie a kupisz/zakupisz/nabedziesz kolejne mp3 i zwiekszysz/zwiekszyc szanse na wygrana o 

100proc/radiozet.pl Wyslij swoje imie na /NR BRAMKI/ /2,46zl

3.2

/IMIE GRACZA/ Witaj! Grasz o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ w Radiu ZET. 2-gi sms od Ciebie podwoi 

twoja szanse na wygrana. Pisz TAK na /NR BRAMKI/ i kup/ odbierz/nowe/kolejne/swoje mp3  /2,46zl /radiozet.pl 

3.3

Dzieki zakupowi dolaczyles do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ w RadiuZET. Podajac swoje imie 

zakupisz mp3 i zwiekszysz szanse na wygrana o 100proc. Wyslij imie na /NR BRAMKI/ /2,46zl

3.4

Uwaga /IMIE GRACZA/! To druga runda naszej zabawy. Kto zgarnie /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/? Zaraz 

sie dowiemy. Odpisz: /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ a kupisz/nabedziesz/zakupisz mp3 i wejdziesz do losowania 

PODWOJNIE! /2,46zl
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3.5

Witamy w grze o Wielka Kumulacje w Radiu ZET. Dzis mozesz wygrac az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ 

dzieki zakupowi mp3. Teraz podaj swoje imie, a PODWOISZ szanse na WYGRANA /radiozet.pl /2,46zl 

3.6

/IMIE GRACZA/ Witamy w grze o Wielka/Mega Kumulacje w Radiu ZET. Dzis mozesz wygrac az /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/. Chcesz nabyc/zakupic/kupic/kolejne mp3 i ZWIEKSZYC SWOJE SZANSE O 100% 

Odpisz: TAK /radiozet.pl /2,46zl

3.7

Radio ZET: /IMIE GRACZA/ To juz OSTATNIA DZIS runda! Zwyciezca moze dostac AZ /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ dzieki zakupowi/nabyciu mp3. Kazdy SMS zbliza Cie do WYGRANEJ! TO PROSTE: Odpisz: 

/KOMENDA/ /2,46zl

3.8

RadioZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ moze byc Twoje! /IMIE GRACZA/! Ostatnia dzis runda niedlugo 

dobiegnie konca. Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ i zakup/nabadz/kup/ kolejne mp3 aby zwiekszyc/zwiekszyc 

szanse w grze! /radiozet.pl

3.9

Witaj ponownie /IMIE GRACZA/! Dzis stawka w Radiu ZET to: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/zl. Zaczynamy! 

ODPISZ aby nabyc/dostac/kupic plik mp3 i o 100% zwiekszyc swoja szanse na wygrana. Pisz /KOMENDA/ na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl

3.10

Brawo! Wlasnie dolaczyles do gry o Wielkie Wygrane/Wielka Kumulacje w Radiu ZET. Zaczynasz gre o /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/. Podajac swoje imie zakupisz/kupisz/nabedziesz mp3 i zwiekszysz/mozesz zwiekszyc 

szanse na wygrana o 100proc. Wyslij imie na /NR BRAMKI/ /2,46zl

3.11

/IMIE GRACZA/ Witaj! Grasz o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ w zabawie Radia ZET . 2-gi sms od Ciebie z 

zakupem/nabyciem mp3 w tej rundzie podwoi twoja szanse na wygrana. Pisz TAK na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

/radiozet.pl 

3.12

/IMIE GRACZA/ Witaj w nowej/wielkiej/jesiennej/inne okreslenie/ zabawie RadiaZET. Dzieki zakupowi/nabyciu mp3 

grasz o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. Odpisz TAK na /NR BRAMKI/ /2,46zl Zwiekszysz szanse na wygrana 

o 100prc. /radiozet.pl

3.13

Witamy w grze o Wielka Kumulacje z Radiem ZET. Dzis mozesz wygrac az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. 

Teraz podaj swoje imie, a kupisz/nabedziesz/ kolejne/swoje mp3 i PODWOISZ szanse na WYGRANA /radiozet.pl 

/2,46zl 

3.14

Radio ZET: /IMIE GRACZA/ To juz OSTATNIA DZIS runda! Kazdy SMS z zakupem/nabyciem mp3 zbliza Cie do 

WYGRANEJ! Zwyciezca moze dostac AZ /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/.TO PROSTE: Odpisz: /KOMENDA/ 

/2,46zl

3.15

RadioZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ moze byc Twoje! /IMIE GRACZA/! Ostatnia dzis runda niedlugo 

dobiegnie konca. Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ i graj dalej dzieki zakupowi/nabyciu nowego/kolejnego 

mp3/kodu na mp3! /radiozet.pl

4 Katalog dalszych komunikatów

4.1

Radio ZET: Dziekujemy Twoj SMS wezmie udzial w losowaniu. Aby zakupic/kupic/nabyc kolejne/nowe mp3 i 

zwiekszyc/otrzymac kolejne szanse i  pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

4.2

/IMIE GRACZA/ Cieszymy sie ze jestes z nami! Chcesz bawic sie dalej i grac o /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/? Slij TAK na /NR BRAMKI/ i zakup/nabadz/kup kolejne/nowe/inne mp3! /2,46zl /www.radiozet.pl

4.3

Radio ZET: Pamietaj! 2gi SMS od Ciebie z zakupem/nabyciem mp3 w tej rundzie podwoi Twoja szanse na 

wygranie WIELKIEJ KUMULACJI. Pisz TAK na /NR BRAMKI/ /2,46zl

4.4

Radio ZET: Przypominamy! Dzis 2gi SMS z zakupem/nabyciem mp3 podwoi/zwiekszy Twoja szanse w grze o 

WIELKA KUMULACJE. Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/. Powodzenia! /2,46zl /www.radiozet.pl

4.5

/IMIE GRACZA/ Jestes w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. Juz za chwie zadzwonimy do laureata! 

Losowanie juz niedlugo! Aby nabyc/zakupic/kupic/mieć kolejne/nowe/ mp3 pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 

/2,46zl

4.6

/IMIE GRACZA/ sluchaj teraz Radia ZET. Losowanie juz za chwile! Jesli chcesz grac dalej o /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ zakup/nabadz/kup kolejne/nowe/ mp3 piszac TAK na /NR BRAMKI/ /2,46zlzVAT /radiozet.pl

4.7

Gra o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ nadal trwa. Juz za chwile koniec rundy i zadzwonimy do wylosowanego 

numeru. TERAZ odpisz: /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ aby zakupic/nabyc/kupic kolejne/nowe mp3 /2,46zl

4.8

Numer /NR TELEFONU GRACZA/ jest w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ od Radia ZET. Pisz 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ aby dzieki zakupowi/nabyciu/kupieniu/kupnu mp3 

zwiekszysz/powiekszysz/otrzymasz kolejne swoje szanse! /2,46zlzVAT

4.9

/IMIE GRACZA/ jestes w grze Radia ZET o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. Losowanie juz niedlugo! 

Powodzenia! Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ aby zakupic/nabyc/kupic kolejne/nowe/ mp3 /2,46zlzVAT
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4.10

W tej rundzie na laureata czeka /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ od Radia ZET! Aby zakupic/nabyc/kupic 

kolejne/nowe mp3 pisz /KOMENDA/ juz TERAZ na /NR BRAMKI/. Losowanie juz za chwile. /2,46zlzVAT 

/www.radiozet.pl

4.11

Grasz az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ od Radia ZET. Pisz TAK na /NR BRAMKI/ jesli chcesz sie bawic z 

nami dalej i zakupic/nabyc/kupic kolejne/nowe/ mp3. To juz ostatnia runda w dniu dzisiejszym! /2,46zl 

/www.radiozet.pl

4.12

Ten dzien moze byc Twoim najlepszym dniem w roku! Bo w Radiu ZET teraz mozesz wygrac /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ dzieki zakupowi/nabyciu/kupnie/kupieniu kolejnego/nowego pliku mp3! Odpisz TAK na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl

4.13

Nasza runda nadal trwa. Czy juz wiesz co zrobisz jesli wygrasz /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ dzieki 

kupnu/nabyciu/zakupie/kupieniu mp3? Juz za chwile zadzwonimy byc moze do Ciebie. TERAZ odpisz: 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl

4.14

Lubisz sluchac Radia ZET? Chcesz wygrywac WIELKIE PIENIADZE z nami? Odpisz TAK 

zakupujac/kupujac/nabywajac mp3 i graj /o KWOTA/NAGRODA! Losowanie juz za chwile! /2,46zl /www.radiozet.pl

5

Katalog dodatkowych informacji do graczy (informacje o rosnącej kwocie nagrody specjalnej, informacje o 

aktualnej rundzie, godzinie losowania oraz możliwości zdobycia dodatkowych losów)

5.1

Radio ZET:  xxxxxxx z xxxxxxxxxxx juz wgral/a /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ dzieki 

zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu nowego/kolenego mp3! W tej rundzie Ty mozesz wygrac az /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/! Odpisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl

5.2

Radio ZET: Wlasnie rozdalismy /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Skorzystaj z okazji i jak xxxxxxxxxx z 

xxxxxxxxxxxxxxxx dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu nowego/kolenego mp3 wygraj w naszej zabawie. Pisz 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl

5.3

Radio ZET: Nowe losowanie juz sie zbliza! Pomoz swojemu szczesciu w grze o /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/! Zakup/nabadz/kup kolejne/nowe mp3 piszac /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/. Powodzenia! /2,46zl

5.4

Radio ZET: Dziekujemy. Dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu nowego/kolejnego/swojego mp3 Twoj SMS 

wezmie udzial w losowaniu. Powodzenia!

5.8

Radio ZET: Wlasnie rozdalismy /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Skorzystaj z okazji i jak xxxxxxx z 

xxxxxxxxxxx dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu nowego/kolejnego/wybranego mp3 wygraj w naszej zabawie. 

Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl

5.9

Radio ZET: Za chwile koniec rundy i dowiemy sie kto wygra! Chcesz to byc Ty? Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 

/2,46zl kup/nabadz/zakup nowe/kolejne mp3 i graj o WIELKA KUMULACJE - az /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/

5.10

Radio ZET: Ktora godzina? Zaraz losowanie! A Ty jeszcze nie bawisz sie z nami w /NAZWA RUNDY/ rundzie? 

Gramy az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Szybko zakup/nabadz/kup nowe/kolejne/super/wybrane mp3 

piszac/wysylajac /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl

5.11

Radio ZET: Juz za chwile ostatnia szansa na /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Jeszcze zdazysz zagrac! Pisz 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ zakup/nabadz/kupnowe/kolejne mp3 i zagraj o WIELKA KUMULACJE! /2,46zl

5.12

Radio ZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ juz poszlo! /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ nadal jest w 

grze! Wyslij szybko RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Zakupisz/kupisz/nabedziesz/odbierzez kod na na 

nowe/kolejne/wybrane/SUPER/wyjatkowe mp3 i jeszcze zdazysz wejsc do losowania! Powodzenia!

5.13

/IMIE GRACZA/! To juz ostatnia runda i ostatnia dzis szansa na zdobycie az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! 

Odpisz szybko /KOMENDA/ na /NR BRAMKI//2,46zl Jeszcze zdazysz zakupic/nabyc/kupic nowe/kolejne/ mp3 

przed losowaniem!

5.14

Radio ZET: W grze mamy az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Numer /NR TELEFONU GRACZA/ moze 

wygrac Wielka Kumulacje juz o /GODZINA LOSOWANIA/? Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

Jeszcze zdazysz zakupic/nabyc/kupic nowe/kolejne/wybrane mp3 i wejsc do gry!

5.15

Radio ZET oferuje WIELKIE PIENIADZE! Zakup/kup/nabadz/otrzymaj nowe/kolejne/wybrane mp3 piszac 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl./i Spraw aby Twoj nr /NR TELEFONU GRACZA/ znalazl sie w ostatniej 

dzis rundzie gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! 

5.16

Radio ZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ wciaz do wygrania. Jesli teraz wyslesz smsa to jeszcze zdazysz 

zakupic/nabyc/kupic/ nowe/kolejne/wybrane mp3 i o nie zagrac. Odpisz szybko RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ 

/2,46zl Pomoz szczesciu!

5.17

Radio ZET: /IMIE GRACZA/! Wlasnie dzis nr /NR TELEFONU GRACZA/ moze wygrac /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu nowego/kolejnego/wybranego/SUPER mp3. Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl i czekaj na telefon! Losowane juz za chwile! 

5.18

Radio ZET: W grze mamy az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

Jeszcze zdazysz zakupic mp3 i wejsc do gry! Numer /NR TELEFONU GRACZA/ moze wygrac Wielka Kumulacje 

juz o /GODZINA LOSOWANIA/. 
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5.19

RADIO ZET: Zwyciezca 1/2/3 rundy wygral /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/ 

nowego/kolenego/wybranego mp3! /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ nadal jest w grze! Teraz wyslij RADIO 

ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Jeszcze zdazysz wejsc do losowania! Powodzenia!

5.20

RADIO ZET: Zwyciezca 1/2/3 rundy wygral /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/ 

nowego/kolenego/wybranego mp3! Ty tez tak mozesz! Teraz wyslij RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

Jeszcze zdazysz wejsc do najblizszego losowania!

5.21

Radio ZET: Juz /AKTUALNY CZAS/! Zaraz losowanie! Jeszcze zdazysz wejsc do ostatniego losowania az 

/KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Szybko odpisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ i zakup/kup/nabadz 

nowe/kolejne/wybrane mp3 /2,46zl

5.22

Radio ZET: Wlasnie Ty mozesz wygrac teraz az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ jak xxxxxxx z xxxxxxxxxxx! 

Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl Kazdy Twoj SMS to zakup/kupno/nabycie/ nowej/kolejnej/wybranej 

mp3 i wejscie do gry!/radiozet.pl

5.23

Radio ZET: /NAZWA RUNDY/ RUNDA DOBIEGA KONCA! Zaraz dzwonimy do zwyciezcy /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/! Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ i powieksz szanse na wygrana dzieki 

kolejnemu/nowemu/wybranemu zakupowi/nabyciu/kupnu mp3 /2,46zl

5.24

Radio ZET: Od teraz kazdym SMSem wyslanym w tej rundzie zakupisz/kupisz/nabedziesz kolejne/nowe/wybrane 

mp3 i zagrasz az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. Wyslij /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Baw sie 

i wygrywaj! /radiozet.pl

5.25

Az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/? Tak! W Radiu ZET to mozliwe dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu 

nowego/kolenego/wybranego mp3! Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Losowane juz za chwile! 

Kazdym SMSem w tej rundzie grasz az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! /radiozet.pl

5.26

Radio ZET:  Zwieksz swoje szanse w grze az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ kupujac/nabywajac/ 

kolejnego/nowego/wybranego mp3 piszac RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl Jeszcze zdazysz! Za chwile 

losowanie i za chwile ktos na 100 procent wygra!

5.27

Radio ZET: Nowe losowanie juz sie zbliza! Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zakup/nabadz/kup 

kolejny/nowy/wybrany kod na mp3. Pomoz swojemu szczesciu w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! 

Powodzenia!

5.28

Radio ZET: Za chwile koniec rundy i dowiemy sie kto wygra! Chcesz to byc Ty? Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl zakup/nabadz/kup kolejny/nowy/wybrany mp3 i graj o WIELKA KUMULACJE - az /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/

5.29

Radio ZET: Juz za chwile ostatnia szansa na /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ dzieki 

zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu nowego/kolenego/wybranego mp3! Jeszcze zdazysz zagrac! Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zagraj o WIELKA KUMULACJE!

5.30

Radio ZET: /IMIE GRACZA/! Wlasnie dzis nr /NR TELEFONU GRACZA/ moze wygrac az /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ dzieki zakupowi/nabyciu/kupnu/kupieniu kolejnego/nowego/wybranego mp3. Pisz /KOMENDA/i/kod 

na /NR BRAMKI//2,46zl i czekaj na telefon! Losowane juz za chwile! 

5.31

Radio ZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ juz poszlo do xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx! A teraz kazdym SMSem 

zakupisz/nabedziesz/kupisz mp3 i zagrasz az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Pisz /KOMENDA/ na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl i wygrywaj! /radiozet.pl

5.32

Radio ZET: 2 razy /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ juz rozdane. Kazdy SMS od Ciebie to zakup/kupno/nabycie 

nowego/kolejnego/wybranego mp3 i wjescie do gry! Teraz grasz o /az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

5.33

Radio ZET: Za chwile koniec rundy i dowiemy sie kto wygra! Chcesz to byc Ty? Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 

/2,46zl i zakup/nabadz/ plik mp3. Losowanie juz o /GODZINA LOSOWANIA/ Pamietaj, gramy az o /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/. 

5.34

Radio ZET:  Aby zakupic/nabyc nowy/kolejny/wybrany plik mp3 pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

Teraz gramy az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Numer /NR TELEFONU GRACZA/ moze wygrac Wielka 

Kumulacje juz o /GODZINA LOSOWANIA/.Jeszcze zdazysz wejsc do gry!

5.35

Radio ZET: Kazdy sms to zakup/nabycie/kupno nowego/wybranego/kolejnego kodu na utwor mp3! xxxxxxxxxxx z 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx juz wygral/a /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! Odpisz /KOMENDA/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl W tej rundzie Ty mozesz /wygrać az KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/tak samo! 

5.36

Radio ZET:Zdazysz jeszcze nabyc/kupic/zakupic nowy/kolejny/wybrany mp3 i wejsc do gry! Pomoz szczesciu!/ 

Odpisz szybko /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl  /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ wciaz do wygrania! 

/radiozet.pl

5.37

Radio ZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ czeka! Jesli chesz o nie zagrac wyslij w tej rundzie SMS o tresci 

RADIO ZET/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i zakup/otrzymaj kolejne/nowe/wybrane mp3! Powodzenia!

5.38

Radio ZET: /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ juz poszlo do xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx dzieki zakupowi/nabyciu/ 

kolejnego/nowego/wybranego mp3! Kolejne /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ nadal czeka na wygranie! Wyslij 

szybko /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl Jeszcze zdazysz!
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5.39

W Radiu ZET /GODZINA/ to szczesliwa godzina dla numeru /NR TELEFONU GRACZA/. Odpisz /KOMENDA/ na 

/NR BRAMKI/ /2,46zl miedzy /GODZINA/ a /GODZINA/ dzis. 1 SMSem az /ILOSC/ RAZY wejdzisz do losowania i 

zakupisz/nabedziesz/kupisz dodatkowe/nowe/kolejne pliki/utwory mp3!

RUNDY SPECJALNE - KOMUNIKACJA DO OSÓB, KTÓRE ZAKUPIŁY KODY DO PLIKOW MP3

6 Katalog komunikatów powitalnych

6.1

Witaj /IMIE GRACZA/! Jesli zakupisz/nabedziesz kolejne/nowe/swoje/dodatkowe mp3 piszac TAK/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl zagrasz o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/. 

Zwiekszysz szanse o 100proc /radiozet.pl

6.2

Witaj! Wyslij swoje imie/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl a kupisz/nabedziesz/zakupisz 

nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne mp3 i zwieksz szanse na wygrana o 100proc.Grasz o /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub /NAGRODA/. Podatek zostanie oplacony!  /radiozet.pl

6.3

Dzis /DZIEN SUPER RUNDY/! Odpisz TAK/i/kod, zakup/kup/nabadz nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne mp3 i 

wzbogac auto/2,46zl. Grasz o najdrozszy samochod w historii RadiaZET lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ 

lub /NAGRODA/. Podatek juz oplacony! 

6.4

Dzis /DZIEN SUPER RUNDY/! Odpisz TAK/i/kod, zakup/kup/nabadz nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne mp3 i 

wzbogac auto/2,46zl Grasz o /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub 

/NAGRODA/. Podatek juz oplacony! 

6.5

Witaj /IMIE GRACZA/! Dzieki nabyciu/zakupieniu/kupieniu kolejnego/nowego/wybranego mp3 zwiekszysz szanse o 

100proc. Pisz TAK/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl. Grasz o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ 

lub /NAGRODA//radiozet.pl

6.6

Witaj! Wyslij swoje imie/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl a kupisz/nabedziesz/zakupisz kod na 

nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne/SUPER mp3 i zwiekszysz szanse na wygrana o 100proc.Grasz o /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Podatek zostanie oplacony!  /radiozet.pl

6.7

Dzis /DZIEN SUPER RUNDY/! Odpisz TAK/i/kod, zakup/kup/nabadz kod na 

nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne/SUPER/wyjatkowe mp3 i wzbogac auto! Grasz o /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub 

/NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Podatek zostanie oplacony!/2,46zl

6.8

Dzis /DZIEN SUPER RUNDY/! Odpisz TAK/i/kod, zakup/kup/nabadz kod na 

nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne/SUPER/wyjatkowe mp3 i wzbogac auto! Grasz o najdrozszy samochod w historii 

RadiaZET lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/. Podatek zostanie oplacony! /2,46zl

6.9

Witaj /IMIE GRACZA/ w zabawie RadiaZET! Dzieki nabyciu/zakupieniu/kupieniu kolejnego/nowego/wybranego 

mp3 zwiekszysz szanse o 100proc jesli wyslesz TAK/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl. Grasz o /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ /radiozet.pl

6.10

Witaj w zabawie RadiaZET ! Wyslij swoje imie/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl a kupisz/nabedziesz/zakupisz 

nowe/wybrane/dodatkowe/kolejne mp3 i zwiekszysz szanse na wygrana o 100proc. Grasz o /KWOTA NAGRODY 

SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Podatek juz oplacony!/radiozet.pl

7 Katalog komunikatów pozwalajacych na dodanie dodatkowych opcji do nagrody w postaci samochodu

7.1

Witaj /IMIE GRACZA/! Dzieki nabyciu/zakupieniu/kupieniu kolejnego/nowego/ mp3, do auta od RadiaZET mozesz 

dodac 6.000zl na paliwo na caly rok ! Chcesz? Wyslij BAK/INNE HASLO/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS az 

/ILOSC/ RAZY wejdzie do losowania!

7.2

Witaj! Jeśli wyslesz swoje imie/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl zakupisz/nabedziesz/kupisz 

nowy/wybrany/kolejny/nastepny plik/kod na mp3 i dodasz aż 6.000zl na paliwo na caly rok do auta od RadiaZET! 

Chcesz? Slij teraz i az /ILOSC/ RAZY wejdz do losowania!

7.3

Witaj /IMIE GRACZA/! Dzieki nabyciu/zakupieniu/kupieniu kolejnego/nowego/ mp3 do auta od RadiaZET mozesz 

dodac 6.000zl na paliwo! Pisz BAK/INNEHASLO/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS /ILOSC/ RAZY wejdzie do 

losowania!

7.4

/SAMOCHOD OSOBOWY/, o ktory grasz jest juz zatankowany. Teraz 1SMSem mozesz zakupic/kupic/nabyc 

nowy/kolejny/nastepny/wybrany plik/kod mp3 i dodac pakiet OC/AC. Pisz POLISA/INNE HASLO/i/kod na /NR 

BRAMKI/ /2,46zl a ten SMS /ILOSC/ RAZY wzmie udzial w losowaniu!

7.5

Przypominamy: jeszcze mozesz zakupic/nabyc/kupic nowe/kolejne/Twoje/wybrane mp3 i wzbogacic Citroena o 

gotowke na paliwo na caly rok! Szybko odpisz BAK/INNE HASLO/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl Dodatkowo Twoj 

SMS az /ILOSC/ RAZY wejdzie do losowania!

7.6

Odpisz POLISA/INNE HASLO/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl a dzieki zakupowi mp3 masz mozliwosc dodania OC/AC 

za az 3.100zl do /SAMOCHOD OSOBOWY/ od RadiaZET! Ten SMS liczy sie podwojnie/ILOSC/ razy w losowaniu!

7.8

Jesli do C5 od Radia ZET chcesz dodac pakiet ubezpieczenia OC/AC o wartosci az 3.100zl zakup/kup/nabadz 

nowy/kolejny/wybrany mp3 piszac: POLISA/INNE HASLO/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS /ILOSC/ RAZY 

wzmie udzial w losowaniu!
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7.9

Witaj /IMIE GRACZA/! Jesli zakupisz/nabedziesz/otrzymasz nowy/kolejny/wybrany mp3, do auta od RadiaZET 

mozesz dodac az 6.000zl na paliwo na caly rok! Chcesz? Wyslij BAK/INNE HASLO/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i 

az /ILOSC/ RAZY wejdz do losowania!

7.10

Witaj! Teraz dzieki nabyciu/zakupieniu/kupieniu kolejnego/nowego/wybranego mp3 do auta od RadiaZET mozesz 

dodac 6.000zl na paliwo na caly rok! Chcesz? Wyslij swoje imie/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS az 

/ILOSC/ RAZY wejdzie do losowania!

7.11

Witaj! Teraz do auta od od RadiaZET  mozesz dodac 6.000zl na paliwo na caly rok dzieki 

nabyciu/zakupieniu/kupieniu/otrzymaniu kolejnego/nowego/wybranego mp3! Chcesz? Wyslij BAK/INNE 

HASLO/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS az /ILOSC/ RAZY wejdzie do losowania!

7.12

Jeszcze masz mozliwosc dodania ubezpieczenia samochodu OC/AC o wartosci az 3.100zl do C5 dzieki 

zakupowi/nabyciu/kupieniu nowego/kolejnego/wybranego/dodatkowego/SUPER pliku/ mp3. Pisz POLISA/INNE 

HASLO/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS liczy sie podwojnie/ILOSC/razy!

7.13

Jesli zakupisz/nabedziesz/kupisz nowy/kolejny/wybrany/dodatkowy/super mp3 mozesz dodac pakiet ubezpieczenia 

OC/AC o wartosci az 3.100zl do C5 od RadiaZET! Pisz: POLISA/INNE HASLO/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten 

SMS /ILOSC/ RAZY wzmie udzial w losowaniu!

8 Katalog dalszych komunikatów

8.6

Dzieki nabyciu/zakupieniu/otrzymaniu kodu zakupieniu kolejnego/nowego/wybranego/dodatkowego mp3 w 

SUPERfinale zagrasz/grasz o Wielka Kumulacje az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub 

/SAMOCHOD OSOBOWY/ z oplaconym podatkiem! Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl

8.7

Radio ZET: /IMIE GRACZA/ Dzieki nabyciu/zakupieniu/ kodu kolejnego/nowego/wybranego mp3 Twoj SMS 

wezmie udzial w losowaniu samochodu lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/. Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

8.8

Radio ZET: Dziekujemy. Dzieki nabyciu/zakupieniu/ kodu na/kupieniu kolejnego/nowego/swojego mp3 Twoj SMS 

wezmie udzial w losowaniu. Powodzenia!

8.9

W /DZIEN SUPER RUNDY/ grasz o Wielka Kumulacje az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ 

lub warte ponad /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ /SAMOCHOD OSOBOWY/ z oplaconym podatkiem! Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ aby nabyc/kupic/ nowe/wybrane mp3 i zwiekszyc/pomnozyc szanse/losy w grze 

/2,46zl

8.10

Radio ZET: /IMIE GRACZA/ Dziekujemy! Twoj SMS wezmie udzial w losowaniu samochodu lub /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/. Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ aby nabyc/kupic/ 

nowe/kolejne/wybrane mp3 i zwiekszyc/pomnozyc szanse/losy w grze /2,46zl

8.11

Chcesz bawic sie dalej i grac o luksusowe /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub 

/NAGRODA/? Kupuj/nabadz/zakup nowe/kolejne/nastepne mp3! Slij TAKi/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl i wygrywaj 

w /DZIEN SUPER RUNDY/!

8.14

Radio ZET:/IMIE GRACZA/ Dziekujemy! Twoj SMS wezmie udzial w losowaniu samochodu lub /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/. Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Ten SMS to 

zakup/nabycie/ nowego/kolejnego/wybranego kodu na/utworu/pliku mp3

8.15

Radio ZET: Dzieki nabyciu/zakupieniu/otrzymaniu kodu na/kupieniu kolejnego/nowego/swojego/SUPER/wyjatkowe 

mp3 Twoj SMS wezmie udzial w losowaniu. Powodzenia!

8.16

Radio ZET : /IMIE GRACZA/ Dziekujemy za zakup/nabycie nowego/kolejnego pliku/utworu/kodu na mp3! Twoj 

SMS wezmie udzial w losowaniu samochodu/NAGRODA/ lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub 

/NAGRODA/. Pisz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

9

Katalog dodatkowych informacji do graczy (informacje o rosnącej kwocie nagrody specjalnej, informacje o 

aktualnej rundzie, godzinie losowania oraz możliwosci zdobycia dodatkowych losów)

9.1

Radio ZET: /IMIE GRACZA/ Dziekujemy za zakup/nabycie nowego/kolejnego pliku/utworu/kodu na mp3! Twoj SMS 

wezmie udzial w losowaniu samochodu lub /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/. Pisz 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl /radiozet.pl

9.2

Tylko TERAZ w RadiuZET: /ILOSC/ RAZY na /DZIEN/ /MIESIAC/! 1 SMSem zakupisz/nabedziesz/ kod na 

kolejny/nowy/wybrany kod/utwor mp3 i az /ILOSC/x wejdziesz do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub 

/SAMOCHOD OSOBOWY/NAGRODA lub /NAGRODA/! Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl Wazne 

dzis do /GODZINA LOSOWANIA/

9.3

RadioZET: Twoj/Ten SMS to nie tylko/OSTATNIA szansa nabycia kodu /zakupienia/dodania 

nowego/kolejnego/dodatkowego pliku/kod na SUPER/wyjatkowe/OSTATNIE mp3 oraz/i/ale takze na wejscie do 

OSTATNIEGO losowania az /ILOSC/ RAZY! To juz ostatnia mozliwosc zwiekszenia szans w ostatnim dniu zabawy! 

Odpisz FINAL/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl

9.4

RadioZET: W /DZIEN SUPER RUNDY/ specjalnie dla nr/NR TELEFONU GRACZA/: Odpisz /KOMENDA/i/kod na 

/NR BRAMKI/ /2,46zl Taki SMS od Ciebie da Ci mozliwosc nabycia/kupienia/zakupienia/dodania 

nowego/dodatkowego pliku/kodu na mp3 i az /ILOSC/x wejdzie do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub 

/NAGRODA/ lub  /NAGRODA/ !

8



9.5

RadioZET: Dzisiejsza SUPERrunda nadal trwa! Zakup/dodaj/kup/nabadz wybrany/nowy/dodatkowy/kolejny kod 

na/utwor/plik mp3 i graj o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! 1SMSem mozez przeniesc wszystkie swoje szanse 

z ostatniego /DZIEN SUPER RUNDY/! Pisz RUNDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl !

9.6

Dzis /DZIEN SUPER RUNDY/ w RadiuZET. Odpisz szybko /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl a jednym 

SMSem zakupisz/kupisz/nabedziesz kolejne/nowe/dodatkowe/wybrane pliki/kody na/SUPER/utwory mp3 i az 

/ILOsc/ RAZY wejdzisz do finalowego losowania SUPERnagrod w /DZIEN SUPER RUNDY/! Powodzenia!

9.7

RadioZET: Dzisiejsza SUPERrunda nadal trwa! 1SMSem mozez nabyc/kod na/zakupic 

kolejne/nowe/dodatkowe/inne mp3 i przeniesc wszystkie swoje szanse z /DZIEN SUPER RUNDY/! Pisz 

RUNDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl i graj o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/!

9.8

RadioZET: Tylko dla wybranych graczy: KAZDY Twoj SMS o tresci /KOMENDA/ na /NR BRAMKI//2,46zl to /nie 

tylko/ zakup/nabycie/kupienie dodatkowego/nowego/kolejnego kodu na/utworu/pliku mp3 ale takze/i wejscie az 

/ILOsc/ RAZY do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub /NAGRODA/! 

9.9

Radio ZET: To SMS na ktory czekasz! Odpisz szybko /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl a 

zakupisz/nabedziesz/kupisz dodatkowy/nowy/kolejny kod na/utworu/pliku mp3 i jednym SMSem az /ILOSC/ RAZY 

wejdzisz do finalowego losowania SUPERnagrod w /DZIEN SUPER RUNDY/! 

9.10

PRZECZYTAJ UWAZNIE! To SMS od RadiaZET! Odpisz szybko /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ i 

zakup/dodaj/nabadz/kup wybrany/nowy/dodatkowy/kolejny kod/utwor/plik mp3 /2,46zl a jednym SMSem az /ILOSC/ 

RAZY wejdzisz do finalowego losowania SUPERnagrod w SUPERfinale!

9.11

PRZECZYTAJ UWAZNIE! Wiadomosc od RadiaZET: Kazdy SMS o tresci /KOMENDA/i/kod do /GODZINA/ da Ci 

mozliwosc zakupu/nabycia/kupienia nowych/dodatkowych/kolejnych plikow/kodow na/utworow/SUPER mp3 i 

wejdzie az /ILOSC/ RAZYdo losowania/gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD 

OSOBOWY/NAGRODA! Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46. 

9.12

RadioZET: /IMIE GRACZA/ Kazdy SMS o tresci /KOMENDA/i/kod do /GODZINA/ da Ci mozliwosc 

zakupu/nabycia/kupienia nowych/dodatkowych/kolejnych plikow/kodow na/utworow/SUPER mp3 i wejdzie az 

/ILOSC/ RAZYdo losowania/gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/! Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46. 

9.13

Tylko w PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/21-SZE 

URODZINY RADIA ZET/URODZINY RADIA ZET/MIKOLAJKI/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ 

ZABAWY/INNA OKAZJA w RadiuZET mozesz zakupic/nabyc/kupic nowe/kolejne/dodatkowe mp3 i wygrac az 

/KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/NAGRODA lub /NAGRODA/. Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/2,46zl

9.14

Dzis PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/21-SZE 

URODZINY RADIA ZET/URODZINY RADIA ZET/MIKOLAJKI/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ 

ZABAWY/INNA OKAZJA w RadiuZET: Zakup/kup/nabadz nowe/kolejne/dodatkowe mp3 piszac /KOMENDA/i/kod 

na /NR BRAMKI/ /2,46zl.Oprocz /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ do wygrania rowniez /SAMOCHOD 

OSOBOWY/ NAGRODA lub /NAGRODA/! 

9.15

Radio ZET: Na PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/21-

SZE URODZINY RADIA ZET/URODZINY RADIA ZET/MIKOLAJKI/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ 

ZABAWY/INNA OKAZJA Wielka Kumulacja/WYJATKOWY/URODZINOWY/MIKOLAJKOWY/GWIAZDKOWY/ 

PREZENT/POD CHOINKE! Zakup/NABADZ/KUP nowe/kolejne/dodatkowe mp3 piszac /KOMENDA/i/kod na /NR 

BRAMKI//2,46zl Dzis az /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ albo /SAMOCHOD OSOBOWY/NAGRODA lub 

/NAGRODA/! 

9.16

Na PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/21SZE/URODZINY/RADIA 

ZET/NASZE/MIKOLAJKI/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA  specjalny 

/URODZINOWY/MIKOLAJKOWY/GWIAZDKOWYprezent od RadiaZET na NASZE /URODZINY/21 

URODZINY/MIKOLAJKI/PODCHOINKE/NA GWIAZDKE! DZIS kazdy Twoj sms o tresci /KOMENDA/ na /NR 

BRAMKI//2,46zl da Ci mozliwosc sciagniecia/nabycia/zakupu/dodania nowego/kolejnego/dodatkowego 

pliku/utworu/kodu na SUPER/WYJATKOWE/mp3 i az /ILOSC/ RAZY wejdzie do losowania SUPERnagrod!

9.17

Prezent na PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/28.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/21-

SZE URODZINY RADIA ZET/URODZINY RADIA ZET/MIKOLAJKI/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ 

ZABAWY/INNA OKAZJA w RadiuZET: Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl a kazdy taki Twoj SMS da Ci 

mozliwosc sciagniecia/nabycia/zakupu/dodania nowego/kolejnego/dodatkowego pliku/utworu/kodu na 

/SUPER/wyjatkowe mp3 i wejdzie /ILOsc/ RAZY do losowania/KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub 

/SAMOCHOD OSOBOWY/NAGRODA lub /NAGRODA/ !

9.18

RadioZET: PIERWSZEGO DNIA JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/W MIKOLAJKI/GWIAZDKE/POD 

CHOINKE/NA NASZE URODZINY/21/URODZINY/RADIA ZET/INNA OKAZJA az /ILOSC/ szans w losowaniu za 

jednego SMSa dzieki ktoremu sciagniesz/nabedziesz/kupisz/dodasz nowy kod na /kolejny/SUPER/wyjatkowy 

plik/utwor/mp3! Pisz: /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl Dzis na 100proc. Zwyciezca wygra /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub /NAGRODA/ 
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9.19

W PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNADATA/NASZE 21 URODZINY/NA URODZINY/RADIA 

ZET/MIKOLAJK/IOSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA w Radiu ZET za 1 SMS 

az /ILOSC/ razy wchodzisz do losowania. SMS /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl daje Ci kod na 

nowy/kolejny/wyjatkowy plik/utwor mp3 i szanse na /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD 

OSOBOWY/ lub /NAGRODA/

9.20

Uwaga! Zaczelismy szalenstwo z okazji PIERWSZEGO DNIA JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA 

DATA/URODZIN/NASZYCH URODZIN/21-SZYCH URODZIN RADIA ZET/21/URODZIN RADIA 

ZET/MIKOLAJEK/OSTATNIEGO TYDGODNIA/DNIA/OSTATNIEJ RUNDY/NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA. 

Teraz wyslij /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl. Dostaniesz kod na mp3 i az /ILOSC/ losow/szans/w 

losowaniu na /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/ lub /NAGRODA/

9.21

W PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/NASZE 21 URODZINY/NA URODZINY/RADIA 

ZET/MIKOLAJKI/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA dajemy wieksze szanse i 

jeszcze wieksze nagrody. Pisz teraz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl 

otrzymasz/zakupisz/dodasz/nabedziesz dodatkowy/nowy/kolejny kod na mp3 I Zagrasz AZ /ILOSC/ losami! Czeka 

/KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/NAGRODA lub /NAGRODA/

9.22

NA PIERWSZY DZIEN JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/NASZE/21-

SZE/URODZINY/RADIA ZET/MIKOLAJKI/GWIAZDKE/POD CHOINKE/OSTATNI TYDZIEN/DZIEN/OSTATNIA 

RUNDE/NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA specjalny prezent od RadiaZET na PIERWSZY DZIEN 

JESIENI/ZIMY/21.09/28.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/21-SZE URODZINY RADIA 

ZET/URODZINY RADIA ZET/MIKOLAJKI/GWIAZDKE/PODCHOINKE/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ 

NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA! DZIS Kazdy Twoj sms o tresci /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl to 

nowy/dodatkowy/kolejny nie tylko kod na odbior mp3 i az/ale tez az /ILOSC/ RAZY wejdzie do dzisiejszego 

losowania SUPERnagrod!

9.23

RadioZET: z okazji/PIERWSZEGO DNIA JESIENI/ZIMY/21.09/6.12/INNA DATA/URODZIN/NASZYCH 

URODZIN/21-SZYCH URODZIN RADIA ZET/21/URODZIN RADIA ZET/MIKOLAJEK/OSTATNIEGO 

TYDGODNIA/DNIA/OSTATNIEJ RUNDY/NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA/na PIERWSZY DZIEN 

JESIENI/ZIMY/21.09/28.09/6.12/INNA DATA/URODZINY/NASZE URODZINY/21-SZE URODZINY RADIA 

ZET/URODZINY RADIA ZET/MIKOLAJKI/GWIAZDKE/PODCHOINKE/OSTATNI TYDZIEN/DZIEŃ/RUNDA/ 

NASZEJ ZABAWY/INNA OKAZJA dostaniesz kod na /SUPER/wyjatkowe mp3 i az /ILOSC/ szans w losowaniu za 

jednego SMSa o tresci /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl. Dzis na 100proc. Zwyciezca wygra /KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /SAMOCHOD OSOBOWY/NAGRODA/ lub /NAGRODA/

10 POTWIERDZENIA/KOREKTY HASLA PO ZAKUPIE

10.1

Tylko 1 raz mozesz pomnozyc swoje szanse piszac /KOMENDA/. Baw sie dalej! Kazdy SMS to 

zakup/kupno/nabycie mp3 i wejscie do losowania/gry SUPERnagrod/SUPERnagrody w /DZIEŃ GRY/. Pisz 

/KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl

10.2

RadioZET: Dziekujemy za SMS. Jesli odpisales w ciagu /ILOŚĆ/ min od otrzymania wiadomosci to Twoj SMS 

wejdzie /ILOŚĆ/ RAZY do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ /radiozet.pl

10.3

RadioZET: Dziekujemy! Jesli odpisales w ciagu /ILOŚĆ/ min od otrzymania wiadomosci to kazdy Twoj SMS 

wejdzie /ILOŚĆ/ RAZY do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ /radiozet.pl

10.4

Radio ZET: Witaj w SUPERgodzinie/SUPERdniu/SUPERminucie/inna okazja! 1 SMSem az /ILOŚĆ/ RAZY 

zalogowales sie do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/! Gratulujemy!

10.6

Tylko 1 raz mozesz przeniesc swoje szanse piszac /KOMENDA/. Baw sie dalej! Kazdy SMS wchodzi do losowania 

SUPERnagrod w /DZIEN GRY/RUNDA GRY/INNA OKAZJA/. Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ /2,46zl

10.11 PRZEPROSINY

10.12

Radia ZET: Przepraszamy za bledna odpowiedz systemu /CZAS BLEDNEJ ODPOWIEDZI SYSTEMU/. Twoj SMS 

wejdzie /ILOSC RAZY/ do losowania /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/. Kazdy SMS to zakup/nabycie kodu na 

mp3.

10.13

Radia ZET: Przepraszamy za bledna wysylke systemu. Jesli napiszesz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI//2,46zl 

kukpisz/nabedziesz/zakupisz mp3 i zagrasz o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub 

/NAGRODA/ /radiozet.pl

10.14

RadioZET: Przepraszamy za pomylke. Dzieki otrzymaniu kodu na mp3 1SMSem az /ILOSC/ RAZY zalogowales 

sie do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ /radiozet.pl

10.15

Radio ZET: Informujemy, że mozliwosc pobierania utworow mp3 z serwisu niagaro.pl zostala już przywrocona. 

Przepraszamy za utrudnienia. /radiozet.pl

10.16

Radio ZET: Wczorajsze/dzisiejsze/ostatnie/inne problemy z wejsciem na niagaro.pl zostaly usuniete. 

Przepraszamy. Juz mozesz pobrac swoje mp3. Przypominamy Twoj kod to: XXXXXXXXXX /radiozet.pl
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10.17

RadioZET: Bardzo przepraszamy za blad /OKRESLENIE BLEDU/ i /OKRESLENIE BLEDNEJ WYSYLKI/ SMS! Za 

to dzis kazdy Twoj zakupiony plik mp3 i SMS o tresci  /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl bedzie az /ILOŚĆ/ 

RAZY losowany w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/! 

10.18

RadioZET: Przepraszamy za blad w kodzie. Oto wlasciwy kod dzieki ktoremu bedziesz mogl pobrac dzisiejsze mp3 

z niagaro.pl: XXXXXXXXXX /radiozet.pl

10.19

10.20 PROPOZYCJE NOWYCH WYSYŁEK

11

RadioZET: Dzis masz wyjatkowa szanse na kupno/nabycie/zakup kodu do mp3 na niagaro.pl i wylosowanie 

/KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ już o /GODZINA RUNDY/!. KONIECZNIE 

ODPISZ /KOMENDA/ na /NR BRAMKI//2,46zl /jeszcze zdazysz!/radiozet.pl

11.5

Radio ZET: WAZNA INFORMACJA: Kontaktujemy sie wlasnie z Toba bo jesli kupisz/nabedziesz kod na mp3 na 

niagaro.pl masz wielkie szanse w grze o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. 

Pilnie odpisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl a wejdziesz do gry /ILOSC/ razy. /radiozet.pl

11.6

Radio ZET: UWAGA DZIS TRWA GRA O /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub 

/NAGRODA/!JEDNA Z TYCH NAGROD MOZE DZIS TRAFIC DO CIEBIE. ODPISZ /KOMENDA/ na /NR 

BRAMKI//2,46zl a kupisz/nabedziesz kod na mp3 w niagaro.pl i wejdziesz do gry /ILOSC/ razy. /radiozet.pl

11.7

Radio ZET: To wyjatkowy dzien dla nr $123456789$! Tylko dzis Twoj SMS o tresci /KOMENDA/ na /NR 

BRAMKI//2,46zl da Ci mozliwość nabycia/zakupu pliku/utworu/kodu na mp3 i az /ILOŚĆ/ RAZY wejdzie do 

losowania /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/! /radiozet.pl

11.8

Radio ZET: Chcesz wygrac /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/? Nie czekaj! 

Zakup kod na mp3 z niagaro.pl! Pisz szybko /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl. Najblizsze losowanie juz o 

/GODZINA LOSOWANIA/!  /radiozet.pl

11.9

Radio ZET: Wielkie Kumulacje wracaja! Juz dzis mozesz kupic/nabyc/zakupic kod na mp3 w niagaro.pl i wejsc do 

gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Pisz /KOMENDA/ na /NR 

BRAMKI//2,46zl  i wejdziesz do gry /ILOSC/ razy. /radiozet.pl

11.10

Radio ZET: Za chwile koniec rundy i dowiemy sie kto wygra! Chcesz to byc Ty? Jesli kupisz/nabedziesz/zakupisz 

kod na mp3 w niagaro.pl wejdziesz do gry /ILOSC/ razy! Pamietaj, gramy az o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/ 

lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Pisz /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI//2,46zl . /radiozet.pl

11.11

To szczesliwy tydzien w RadiuZET! Rozdalismy juz ponad /LACZNA WARTOSC ROZDANYCH NAGROD/. Dolacz 

do zwyciezcow! Pisz/KOMENDA/ na /NR BRAMKI//2,46zl a kupisz/nabedziesz/zakupisz kod do /mp3 w niagaro.pl i 

wejdziesz do gry o /KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/  /radiozet.pl

11.14

RadioZET: Jesli wyslesz SMS o tresci /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ /2,46zl zakupisz/kupisz/nabedziesz kod mp3 i 

juz DZISIAJ zagrasz o /NAGRODA/ lub /NAGRODA/! Wyslij /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/. Uwaga! Czekamy na 

SMS do godz. /GODZINA/ radiozet.pl

11.16

Radio ZET: WIELKA KUMULACJA GOTOWKI! Dzis zakup kodu mp3 na niagaro.pl to x-razy/UDZIAL/x-krotny/ w 

losowaniu /KWOTA NAGRODY/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Jedna z tych nagrod zostanie dzis NA PEWNO 

wygrana! Prosze wyslac /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/ 2,46zl./  radiozet.pl

11.17

Informacja od RadiaZET: Dzis zakup/nabycie/kupno mp3 na niagaro.pl to mozliwosc wygrania az/KWOTA 

NAGRODY SPECJALNEJ/ LUB /NAGRODA/ lub /NAGRODA/.Panstwa numer /NUMER GRACZA/ może wziać 

udzial w losowaniu! Prosze wyslac /KOMENDA/i/kod na /NR BRAMKI/2,46zl /radiozet.pl

11.18

Milo nam poinformowac, ze w Radiu ZET dzis do wygrania /NAGRODA/. Aby nabyc kod mp3 i otrzymac szanse na 

/KWOTA NAGRODY SPECJALNEJ/  lub /NAGRDA/ lub /NAGRODA/ WYSTARCZY WYSLAC 1 SMS o tresci 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/2,46zl. Czekamy XX minut/ radiozet.pl

12

Radio ZET podaje komunikat z ostatniej chwili: DZIS DO WYGRANIA /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ lub 

/NAGRODA/. Prosze wyslac /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ (2,46zl), aby zakupic/nabyc kod mp3 i 

ZAGWARANTOWAC sobie udzial w loterii

12.2

Dostaniesz od RadiaZET szanse w losowaniu /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ za 

nabycie/zakup/kupno/kupienie kodu na mp3, jesli tylko TERAZ wyslesz /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 2,46zl. 

UWAGA! Dzis ktoś na 100% wylosuje jedna z tych nagród! /radiozet.pl

12.3

Ten komunikat skierowany jest do osoby z nr /NR GRACZA/: RadioZET informuje, ze dzis do wygrania 

/NAGRODA/ lub /NAGORDA/. Prosze wyslac SMS /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 2,46zl aby zakupic kod na mp3 i 

wejsc do WIELKIEJ KUMULACJI! radiozet.pl

12.5

Radio ZET specjalnie dla numeru /NR GRACZA/: dzis do wygrania /NAGRODA/ lub /NAGRODA/. Prosze wyslac 

/KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 2,46zl, aby nabyc kod do mp3 i wejsc do losowania. To jest TWOJA 

SZANSA!/radiozet.pl

12.7

Radio ZET zaprasza do OGOLNOPOLSKIEJ LOTERII. Dzis do wygrania /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ lub 

/NAGRODA/. Wystarczy wyslac /KOMENDA/ na /NR BRAMKI/ 2,46zl, aby kupic kod do mp3 i mieć gwarantowany 

udzial w losowaniu/radiozet.pl
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RadioZET: dasz sie zaskoczyc? Wyslij /KOMNEDA/ na /NR BRAMKI/ 2,46zl, a sie przekonasz! 

Zakupisz/nabedziesz/kupisz kod do mp3 i wejdziesz do losowania /NAGRODA/ lub /NAGRODA/ lub  /NAGRODA/! 

SPRAWDZ, MOZE TO WLASNIE DO CIEBIE ZADZOWNIMY? /radiozet.pl

Info - Nagrody z bankomatu

RadioZET:Pamietaj(imie) zawsze nagrode pocieszenia możesz odebrac  natychmiast w bankomacie. Bez 

czekania, w Twoim najblizszym bankomacie.Wyslemy Ci sekretny Kod

RadioZET:Pamietaj(imie)z(miescowosc) Codziennie nagrody do 2 tys zl można odebrac  natychmiast w 

bankomacie. Bez czekania, w Twoim najblizszym sasiedztwie. Wyslemy Ci sekretny Kod.

RADIO ZET:(imie)  Informujemy oficjalnie iż kazda nagroda pieniezna do wysokosci 2 tys zlotych jaka możesz 

wygrac może byd wydana na Twoja prosbe natychmiast w gotowce w bankomacie obok miejsca gdzie aktualnie 

jestes.

KOMUNIKATY SPECJALNE do Zwyciezcow kwot do 2000 wlacznie- INFO 1

RadioZET. Jeśli chcesz odebrac /NAGRODA/ w najbliższym bankomacie, musimy wiedziec gdzie dokladnie 

jestes.Czekaj na SMS i wyraz zgode na lokalizacje/radiozet.pl 

RadioZET. Masz szanse na natychmiastowy odbior /NAGRODA/ gotowki/wygranej/pieniedzy w najbliższym 

bankomacie. Pozwol na sprawdzenie gdzie jestes. Czekaj na SMSa i potwierdz zgode/radiozet.pl

ZET. Aby natychmiast wydac Ci nagrode/KWOTA/  musimy wskazac Ci właściwy BANKOMAT. Zgodz się na 

lokalizacje, za chwile dostaniesz formalna prosbe 

LOKALIZACJA - INFO 2

LATO ZET. Twój SMS udzielajacy zgode na lokalizacje abysmy mogli wskazac Ci najblizszy bankomat do wyplaty 

gotowki jest BEZPLATNY!

ZET: Procedura lokalizacji najblizszego Ciebie bankomatu, z którego natychmiast odbierzesz gotowke, jest 

BEZPLATNA i nie stanowi zgloszenia do udzialu w Loterii.

ZET: Wyrazenie zgody na lokalizacje w celu podania Ci adresu najblizszego bankomatu z Twoja nagroda  jest 

BEZPLATNE! Ten SMS nie bierze udzialu w losowaniu
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