VAN 9 NOVEMBER T/M 22 NOVEMBER 2015

STAPEL

KORTING
€ 7, KORTING
50

€ 1 7, KORTING
50

BIJ AANSCHAF VAN ÉÉN VAN DEZE SPELLEN:

KORTINGSCOUPON

Deze actie is geldig van 9 t/m 22 november 2015.

1 SPEL

2 SPELlen

HOE WERKT DE ACTIE?
1 Koop één of twee van de afgebeelde spellen
(zie de voorzijde van deze coupon) in de periode van
9 november t/m 22 november 2015. Bij aankoop van
één spel ontvangt u € 7.50 korting, bij aankoop van twee
spellen ontvangt u € 17.50 korting. De korting wordt op
uw rekening teruggestort.
2 Vul deze coupon volledig in en vergeet niet om uw
rekeningnummer en de barcode(s) te vermelden.

3 Stuur deze coupon samen met de originele
kassabon(nen) / factu(u)r(en)* in een voldoende
gefrankeerde envelop vóór 8 december 2015 naar:

HASBRO GAMING STAPELKORTING NL
O.V.V. HIGHCO DATA 10988
POSTBUS 7018
3109 AA SCHIEDAM

Het kortingsbedrag wordt uitgekeerd door HighCo data o.v.v. Terugbet. Hasbro Stapelkorting.
* zorgt u ervoor dat u een kopie maakt van de kassabon voor uw eigen administratie

IBAN rekeningnummer

(graag invullen in blokletters)

Naam rekeninghouder

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Barcode 1
DEZE CODE INVULLEN

Barcode 2

ACTIEVOORWAARDEN

Voorb
ee

ld

De actie is alleen geldig bij aanschaf van de volgende spellen zoals afgebeeld op de voorzijde van deze coupon: Monopoly Junior (artikelnummer A6984 of 36887), Dokter Bibber
(artikelnummer 40198, A4053 of B2176), Monopoly standaard (artikelnummer 00009), Twister (artikelnummer 98831), Wie is het? (artikelnummer 05801), Monopoly Wereldeditie
(artikelnummer B2348), 4 op ‘n rij (artikelnummer A5640 of 98779), Risk (artikelnummer 28720), Elefun (artikelnummer A4092 of 98934), Jenga Quake (artikelnummer A5405),
Wie is het? Extra (artikelnummer B2226)
• Actieperiode: 9 november 2015 t/m 22 november 2015.
• De korting bedraagt € 7,50 bij aankoop van 1 spel en € 17,50 bij aankoop van 2 spellen. Elke willekeurige combinatie van spellen is toegestaan, evenals 2 dezelfde spellen.
• Om in aanmerking te komen voor de korting van € 17,50 zijn meerdere originele kassabonnen toegestaan. Vanwege adminstratieve redenen dient u dit in één keer in te zenden
(in één envelop en met één coupon)
• Maximaal 1 coupon per adres en/of rekeningnummer.
• Alleen volledig, correct en leesbaar ingevulde coupons en originele kassabonnen/facturen worden in behandeling genomen. Ingestuurde kassabonnen worden niet geretourneerd.
• Uw rekeningnummer dient als IBAN rekeningnummer te zijn ingevuld. Rekeningnummers die hier niet aan voldoen, worden NIET in behandeling genomen.
• Niet, of onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling genomen.
• De datum op de kassabon/factuur moet in de actieperiode vallen.
• Inzendingen dienen uiterlijk 8 december 2015 in ons bezit te zijn. Inzendingen die wij ná deze datum ontvangen, worden niet meer in behandeling
genomen. Poststempel dient al bewijs.
• Het bedrag wordt binnen 8 weken, na afloop van de actie, op uw rekening gestort.
• De actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
• Deze kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Hasbro.
• Hasbro BV behoudt zich het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken, te verlengen of te wijzigen indien
de omstandigheden dit vereisen.
•

