
Thomasland
           op een reis naar 

Gratis 

bij aankoop van minimaal €€ 20 aan  
Thomas de Stoomlocomotief producten.

*  Z.o.z. voor de actievoorwaarden.
Actieperiode: zaterdag 31 oktober t/m zondag 29 november 2015.

© 2015 Gullane (Thomas) Limited.
HIT en het HIT-logo zijn handelsmerken van HIT Entertainment Limited.



Actievoorwaarden: De actie loopt van zaterdag 31 oktober t/m zondag 29 november 2015. •  De uiterste inzenddatum is 6 december 
2015. • Het Gouden Thomas treintje zal achteraf worden toegestuurd na verzending van een kopie van de kassabon(nen) en het 
aanmeldformulier, zolang de voorraad strekt. • Maximaal 1 deelname per huisadres. • De actie is niet geldig in combinatie met andere 
(kortings)acties. • Online aankopen komen ook in aanmerking voor deze korting. • Mattel Europa houdt zich het recht voor om deze actie 
zonder voorafgaande kennisgeving te beeindigen, te onderbreken, te verlengen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 
• Uit alle ingezonden gegevens wordt één winnaar van de reis naar Thomasland getrokken. • De winnaar van de reis naar Thomasland 
wordt in week 51 per email geinformeerd. • De reis naar Thomasland bestaat uit een vliegreis van Amsterdam naar Birmingham, 
Engeland en vice versa voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot en met 12 jaar, vervoer middels taxi van en naar de luchthavens,  
2 overnachtingen in Drayton Manor Hotel inclusief ontbijt, 2 dagen toegang tot het park. • De reis naar Thomasland zal plaatsvinden 
tussen 11 maart 2016 en 1 mei 2016. • Voor de uitgebreide actievoorwaarden omtrent deze actie zie www.thomasdestoomlocomotief.nu.

Hoe werkt het?Hoe werkt het?
Vul dit formulier volledig in en stuur deze samen met een kopie van de kassabon(nen) vóór  
6 december 2015 naar Thomas Gouden Trein Actie, Antwoordnummer 1049, 6200 VB Maastricht.

* Verplichte velden (Graag in blokletters invullen).
Controleer je gegevens goed, alleen correct en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Naam:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

E-mail:

bij aankoop van minimaal € 20 
aan Thomas de Stoomlocomotief 
producten.
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