
ASTRID THÉRÈSE

De Deluxebox Astrid&Thérèse is een 
genot voor elke wĳnliefhebber. De 
waardecheques ontvang je bĳ aankoop 
van een Caso Germany wĳnklimaatkast 
of magnetron en zĳn te besteden op de 
wĳnwebshop van Astrid Joosten en 
Thérèse Boer. Met de Deluxebox waarde-
cheques kunt u een fles champagne of 
een doos wĳn uit de Private Selection 
met korting kopen. Daarnaast kunt u ook 
het wĳnboek door middel van een cheque 
aanschaffen en is er de mogelĳkheid om 
jouw favoriet gratis thuisbezorgd te krĳgen. 
De Family&Friends cheques zĳn bedoeld 
om ook jouw familie en vrienden te laten 
genieten van deze heerlĳke 
aanbiedingen. 

Vier het leven met Caso Germany 
en de Deluxebox Astrid&Thérèse!

BĲ AANKOOP CASO WĲNKLIMAATKAST
GRATIS WĲN DELUXEBOX T.W.V.  € 185,- 
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WAT JE MOET WETEN!
Wĳ zĳn er om het jou zoveel mogelĳk naar de zin te maken. Om misverstanden 
te voorkomen vragen wĳ jou de belangrĳkste punten uit de voorwaarden van onze 
actie goed door te nemen.  

Stuur de onderstaande benodigde documenten voor 15 februari 2016  via de e-mail naar info@multibrands.nl. 
Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.

1. Antwoordstrook
2. Aankoopbewĳs (kopie) 

De aanvraag wordt  binnen 3 weken verwerkt waarna u de actiecode per e-mail zult ontvangen.
Wĳ wensen u alvast een heerlĳke wĳnexperience toe!

 

Voorwaarden:

•

•

  De waardecheques in de Deluxebox Astrid&Thérèse zĳn uitsluitend in te wisselen via www.astridentherese.nl/deluxebox

De actie loopt t/m 1 februari 2016, aanvragen dienen uiterlĳk 15 februari 2016 ingestuurd te worden.
U mag maximaal één ‘antwoordcoupon’ per deelnemend product insturen

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere Caso Germany acties
Multibrands behoudt zich het recht de actie tussentĳds te wĳzigen

Inzendingen worden eigendom van Multibrands. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Multibrands gebruikt de gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie 
met betrekking tot nieuwe producten en/of acties.

Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen. 
Experty, Expert, Fonq.nl/be, Housedesignshop, Kĳkshop, Mediamarkt en Scheer & Foppen.

 

De actie geldt op wĳnklimaatkasten en magnetrons van Caso Germany

•  Door middel van de actiecode welke u via de email ontvangt kunt u de Deluxebox Astrid&Thérèse 
ophalen via deluxebox.com

•

•

•

  

•  
•  

•

•

  

  

•  Kĳk op http://www.deluxebox.com/deluxebox-astrid-therese.html voor de spelregels van de Deluxebox   

    
  

. 

Voor vragen of opmerkingen over de aanvraag van de actiecode voor de Deluxebox Astrid&Thérèse kun je altĳd 
contact opnemen via info@multibrands.nl. Heb je een vraag over de Deluxebox zelf, contact dan de klantenservice 
op 020 705 2221 of via info@deluxebox.com. 
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De actie is alleen van toepassing bĳ aankoop van een deelnemend artikel via Alternate, Bol.com, Coolblue.nl/be

Naam:

Adres: Huisnr.:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Gekocht bij: Aankoopdatum:

M V


