Bij 75 liter

(15 spaarpunten)

PHILIPS BLUETOOTH
HEADPHONE

heeft u al een
volle spaarkaart en kunt
u een cadeau
uitkiezen!

TORONTO BBQ
GRILL XXL

SAMSONITE
AMERICAN TOURISTER
PHILIPS SHOQBOX

Spaar bij elk
e 5 liter
Alphacryl Pu
re Mat SF
of Alpha Rez
isto Mat
voor mooie c
adeaus!
Van 1 oktober t/m 31 december 2017
ontvangt u 1 spaarpunt bij aankoop
van 5 liter Alphacryl Pure Mat SF of
Alpha Rezisto Mat.
2 spaarpunten bij een 10 liter emmer
Bij 75 liter (15 spaarpunten) heeft
u een volle spaarkaart en kunt u
al een cadeau uitkiezen. Uw volle
spaarkaart(en) kunt u inleveren t/m
vrijdag 19 januari 2018.

INDRUKWEKKEND MOOI
• Extreem matte muurverf
• Uitstekende dekking
• Zeer schrobvast

EXTREEM VLEKAFSTOTEND
• Water-, vuil en vetafstotend
• Extreem schrobvast
• Glanst niet op na reinigen

ACTIEVOORWAARDEN
Bij aankoop van elke 5 liter Alphacryl Pure Mat of Alpha Rezisto Mat ontvangt u 1 spaarzegel
• Spaarkaartactie loopt van 1 oktober t/m 31 december 2017 • Met behoud van bestaande
condities en alleen geldig op afhaalorders • Kopieën van de spaarkaart worden niet geaccepteerd
• Tegen inlevering van een volle spaarkaart kunt u één van de premiums uitkiezen • Alleen volle
spaarkaarten met originele spaarzegels worden geaccepteerd • Volle spaarkaarten in te leveren
tot en met vrijdag 19 januari 2018 • Losse spaarzegels zijn niet inwisselbaar • Premium wordt
besteld na inlevering van volle actiekaart • De waarde van de premiums zijn bruto adviesprijzen
inclusief BTW • Spaarkaart en premium alleen op te halen in uw Sikkens Center • Spaarkaarten
zijn niet inwisselbaar voor contant geld of cadeaucheques • Verloren, beschadigde of gestolen
spaarkaarten en/of spaarzegels worden niet vervangen • Na afloop van de spaaractie zijn de
spaarkaarten en spaarzegels niet inwisselbaar voor andere spaaracties • Spaarkaarten die niet
voldoen aan de actievoorwaarden worden geweigerd • Actievoorwaarden kunnen tussentijds
gewijzigd worden en/of de actie kan zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigd worden •
Akkoord met inschrijven voor de digitale Sikkens nieuwsbrief

INDRUKWEKKEND MOOI
• Extreem matte muurverf
• Uitstekende dekking
• Zeer schrobvast

Kijk voor meer informatie op
sikkens.nl/binnenmuurverf

