Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

-Juni 2012WDCC

WAARDEBON-ACTIE

-Donald on Train

JUNI / JULI 2012

-Lilo and Stitch 10th
Anniverary
-Dug (Carl &
Russell)

WAARDEBON - ACTIE JUNI / JULI 2012*
 Bij besteding van minimaal € 25 in de periode van
15 Juni t/m 31 Juli 2012, ontvangt u een waardebon van € 10.

Just The Right Shoe
-Nieuwe
Winebottle holder
-Nieuwe

 Bij besteding van minimaal € 50 in de periode van
15 Juni t/m 31 Juli 2012, ontvangt u een
(2e) waardebon van € 10.

Winebottle stopper.

Maximaal 2 waardebonnen mogelijk in deze periode.

Collectie miniature

VERZILVEREN
 Verzilveren 1e waardebon mogelijk in de periode
van 1augustus t/m 31 augustus 2012.
Bijeen minimale besteding van € 25.

schoenen 2012.

e

 Verzilveren 2 waardebon mogelijk in de periode
van 1 september t/m 30 september 2012.
Bijeen minimale besteding van € 25.

- Nieuwe

…
Disney Showcase
Nieuwe Collectie.

*Actie alleen van toepassing bij aankopen in onze winkel
(Breda). Acties niet te combineren, niet van toepassing op
reserveringen en bestellingen. Zie voorwaarden op website.

WAARDEBON - ACTIE
Actie loopt van 15 juni – 31 juli 2012

Mickey and Minnie,
Tinker Bell,…

2e Cherished Teddies*:

50%
KORTING
.

ACTIE LOOPT VAN 15 JUNI TOT 30 JUNI 2012

* Korting wordt berekend over het item met de laagste waarde.
Max.1 item uit de nieuwe 2012 collectie toegestaan. Alleen voor
geregistreerde klanten. Acties zijn niet onderling te combineren.
Bonus Points vervallen bij het artikel waar de korting over wordt
berekend. Max.1 item uit de nieuwe 2012 collectie toegestaan.
Niet van toepassing op reserveringen en/of bestellingen. Alleen
voor geregistreerde klanten.

'Lilo & Stitch'
To celebrate the 10th anniversary of the
popular film 'Ohana Means Family.

“CHERISHED TEDDIES”
ACTIE
Actie: 15 – 30 juni 2012.

VOLG ONS OP

FACEBOOK

http://nl-nl.facebook.com/Friends2HoldOn
Kopen via de Webshop en ophalen in onze winkel.

Klik op onze ‘vind ik leuk’ en ontvang de
meest actuele informatie van over onze
winkel en webshop.

Kies bij de verzending voor ophalen in de winkel.
Geef aan bij de opmerken wanneer u de bestelling wenst
op te halen.
Voordeel: bestelling staat voor u gereed, en zeker dat het
er is.

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA
 076 5713475
www.friends2holdon.nl

