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Punktomaniacy - Najłatwiejsze nagrody w internecie
http://punktomaniacy.pl

Punktomaniacy to najlepszy w internecie serwis do gromadzenia punktów i wymieniania je na nagrody.
Wystarczy tylko, że poświecisz kilka chwil dziennie, a zyskać możesz naprawdę wiele! Sprawdź, bo na
prawdę warto!Pierwszym krokiem będzie rejestracja, wystarczy, że przejdziesz do formularza rejestracyjnego
i podasz prawdziwe dane, a następnie potwierdzisz swój adres e-mail poprzez link aktywujący Twoje konto w
Serwisie. Po rejestracji czeka Cię już tylko zdobywanie punktów, ile możesz zdobyć i w jaki sposób? To
proste! Do wyboru mamy kilka zabaw, opowiadania, sondy, ankiety, koszyki, obstawianie, pojedynki, punkty
zdobywasz także przez polecanie naszego serwisu, a nawet za dzienne logowanie. Wykonywać zadania
możesz nawet kilka razy dziennie. Poświęceniu zaledwie kilku minut dziennie może wynagrodzić Cię
drogocennymi nagrodami, również za aktywność w serwisie zdobywasz punkty poprzez poprawne przepisanie
słowa kluczowego w shoutboxie jako pierwszy.Zapraszaj swoich znajomych wysyłając im link polecający
nasz serwis z Twoim numerem ID, a po ich rejestracji będziesz nagradzany punktami, nie tylko za dołączenie,
ale także wykupowanie i przedłużanie konta premium lub konta maniac.Punkty zbiera się szybko, ale co się
dzieje kiedy uzbierałeś już ogrom punktów? W takiej sytuacji trzeba czekać na odnowienie nagród czyli tak
zwany restock, który występuje w nieregularnych porach raz na jakiś czas. Miej jednak na uwadze fakt, iż
restock trwa zaledwie kilka minut, a ilość w nim nagród jest ograniczona. Kto pierwszy ten lepszy, nie daj się
wyprzedzić i zdobywaj punkty już dziś. 7 dni przed każdym restockiem będziesz informowany o jego starcie i
końcu.Nie czekaj, do dzieła!
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