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Lees de actievoorwaarden
op de achterzijde!

60014 - LEGO City Patrouilleboot

3189 - LEGO Friends Heartlake paardenstal
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1515€
retourretour

bij aankoop van
LEGO City nr. 60014 en/of

LEGO Friends nr. 3189

Actievoorwaarden

Om uw terugbetaling* te ontvangen, doet u het volgende.
• Koop 1 of de 2 deelnemende producten aan (op één 

kassabon) tussen 15-08-2013 en 15-09-2013. 
• U krijgt één terugbetaling van € 15 per aangekocht 

product (max. 1 terugbetaling per deelnemend product). 
U kunt dus maximaal 2 x € 15 korting ontvangen indien 
u van beide artikelen 1 exemplaar hebt gekocht. 

• Vul onderaan dit formulier uw gegevens in (duidelijk 
leesbaar en in hoofdletters) – niet volledig ingevulde 
formulieren worden niet in behandeling genomen.

• Noteer duidelijk hieronder op de formulier de 
barcode(s), bestaande uit 13 cijfers. Knip de originele 
barcode(s) van de doos/dozen en bevestig deze aan 
dit formulier.

• Voeg de kassabon (origineel of kopie) toe waarop 
de naam van de winkel wordt vermeld en omcirkel 
de naam en prijs van het/de gekochte product(en) en 
de aankoopdatum.

• Stuur dit formulier + kassabon + barcode(s) vóór 
29 september 2013 (poststempel geldt als bewijs) in 
een voldoende gefrankeerde envelop naar:

* Deelnemende producten 1 x nr. 60014 (LEGO City patrouilleboot) en/of 1 x nr. 3189 (LEGO Friends Heartlake paardenstal). OP=OP: artikelen die niet meer op voorraad zijn, 
kunnen niet worden nabesteld. Aanbod van uitgestelde betaling, beperkt tot € 30. De maximale korting kan uitsluitend worden verkregen door van beide deelnemende 
producten 1 exemplaar te kopen. Max. € 30 uitbetaling per gezin (zelfde naam, adres en/of zelfde IBAN). Storting van het terug te betalen bedrag vindt plaats binnen 
6  weken. Aanvragen die na 29 september zijn opgestuurd (datum poststempel), of die niet volledig ingevuld zijn, of die onvoldoende gefrankeerd zijn, worden niet 
gehonoreerd. Het aanbod is geldig in Nederland en is niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor deze actie en na afloop ervan vernietigd. 

Uw gegevens:

Naam

Voornaam

Adres

Postcode

Plaats

Rekeningnr. (check uw IBAN/BIC code eenvoudig via www.ibanbicservice.nl)

IBAN BIC

Barcode 1 Barcode 2

LEGO promo € 15 korting 
C/O HighCo Data 09352
Postbus 71146
3000 PC Rotterdam



bij aankoop van / à l’achat de l’article
LEGO City nr. 60014           LEGO Friends nr. 3189
bij aankoop van / à l’achat de l’article
LEGO City nr. 60014           LEGO Friends nr. 3189

Lees de actievoorwaarden
op de achterzijde!
Lisez attentivement les conditions 
de l’action au verso !

60014 - LEGO City Patrouilleboot
La patrouille des garde-côtes

3189 - LEGO Friends Heartlake paardenstal
Les Ecuries de Heartlake City

LEGO is een handelsmerk van de LEGO Groep. LEGO est le marque déposée du Groupe LEGO. ©2013 The LEGO Group
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1515€ retourretour
bij aankoop van / à l’achat de l’article

LEGO City nr. 60014 en/of
et/ou  LEGO Friends nr. 3189

Actievoorwaarden

Om uw terugbetaling* te ontvangen, doet u het volgende.
• Koop 1 of de 2 deelnemende producten aan (op één 

kassabon) tussen 15-08-2013 en 15-09-2013. 
• U krijgt één terugbetaling van € 15 per aangekocht 

product (max. 1 terugbetaling per deelnemend product). 
U kunt dus maximaal 2 x € 15 korting ontvangen indien 
u van beide artikelen 1 exemplaar hebt gekocht. 

• Vul onderaan dit formulier uw gegevens in (duidelijk 
leesbaar en in hoofdletters) – niet volledig ingevulde 
formulieren worden niet in behandeling genomen.

• Noteer duidelijk hieronder op de formulier de 
barcode(s), bestaande uit 13 cijfers. Knip de originele 
barcode(s) van de doos/dozen en bevestig deze aan 
dit formulier.

• Voeg de kassabon (origineel of kopie) toe waarop 
de naam van de winkel wordt vermeld en omcirkel 
de naam en prijs van het/de gekochte product(en) en 
de aankoopdatum.

• Stuur dit formulier + kassabon + barcode(s) vóór 
29 september 2013 (poststempel geldt als bewijs) in 
een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Les conditions de l’action 

Procédure à suivre pour recevoir votre remboursement* :
• Achetez 1 ou les 2 articles participants (sur un seul 

ticket de caisse) entre le 15-08-2013 et le 15-09-2013. 
• Vous avez droit à un remboursement de € 15 par 

produit acheté (max. 1 remboursement par produit 
participant). Autrement dit, vous toucherez au maximum 
2 x € 15 de ristourne si vous achetez 1 exemplaire de 
chaque référence. 

• Complétez le formulaire ci-dessous (lisiblement et en 
majuscules – les formulaires incomplets ne seront pas 
pris en compte).

• Indiquez ci-dessous le(s) code(s)-barres, composé(s) 
de 13 chiffres.

• Découpez le(s) code(s)-barres originaux et 
collez/agrafez-le(s) au formulaire.

• Ajoutez le ticket de caisse (l'original ou un copie) où 
figure le nom du magasin et encerclez la dénomination 
et le prix du/des article(s) acheté(s) ainsi que la date 
d’achat.

• Envoyez ce  formulaire avec le ticket de caisse et les 
codes-barres avant le 29 septembre 2013 (le cachet de 
la poste faisant foi) sous enveloppe affranchie au tarif 
en vigueur, à:

* Deelnemende producten 1 x nr. 60014 (LEGO City patrouilleboot) en/of 1 x nr. 3189 
(LEGO Friends Heartlake paardenstal). OP=OP: artikelen die niet meer op voorraad 
zijn, kunnen niet worden nabesteld. Aanbod van uitgestelde betaling, beperkt tot 
€ 30. De maximale korting kan uitsluitend worden verkregen door van beide 
deelnemende producten 1 exemplaar te kopen. Max. € 30 uitbetaling per gezin 
(zelfde naam, adres en/of zelfde IBAN). Storting van het terug te betalen bedrag 
vindt plaats binnen 6  weken. Aanvragen die na 29 september zijn opgestuurd 
(datum poststempel), of die niet volledig ingevuld zijn, of die onvoldoende 
gefrankeerd zijn, worden niet gehonoreerd. Het aanbod is geldig in België en 
Luxemburg en is niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen. 
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze actie en na 
afloop ervan vernietigd. 

* Articles participants 1 x n°60014 (LEGO City La patrouille des garde-côtes) et/ou 
1 x n°3189 (LEGO Friends Les Ecuries de Heartlake City). Les articles épuisés ne 
peuvent plus être commandés. Offre de remboursement de max. € 30. 
La ristourne maximale ne peut être obtenue qu’à l’achat d’1 exemplaire de chacun 
des deux articles participants. Remboursement de max. € 30 par famille (même 
nom, adresse et/ou IBAN). Le remboursement se fera dans un délai de 6 semaines. 
Les demandes de remboursement envoyées après le 29 septembre (le cachet 
de la poste faisant foi), incomplètes ou insuffisamment affranchies ne seront pas 
prises en compte. L’offre est valable en Belgique et au G.-D. de Luxembourg. 
Action non cumulable avec d’autres promotions. Vos données personnelles ne 
seront utilisées que dans le cadre de cette action et seront détruites à l’issue de 
celle-ci.

Uw gegevens / Vos coordonnées

Naam / Nom

Voornaam / Prénom

Adres / Adresse

Nr. / No.

Plaats / Localité

Rekeningnr. / No. de compte IBAN

IBAN BIC 

Barcode 1 Barcode 2

LEGO promo € 15 retour 
C/O HighCo Data
PB/BP 05658
1733 Asse - Belgique


