
SPAARKAART
Hoe werkt de actie

1. Elke week kunt u een zegel sparen. Knip deze uit uw krant en plak deze
op uw spaarkaart.

2. Spaarkaart is eenvoudig te downloaden via
www.bommelglossy.nl/spaarkaart

3. Met 10 zegels heeft u een volle spaarkaart.
4. Een volle spaarkaart geeft 20% korting op de normale verkoopprijs van

Tom Poes en het tijddeurtje.
5. Per spaarkaart kunnen er maximaal 6 boeken worden besteld.
6. Lever uw spaarkaart in bij uw boeken- of tijdschriftenwinkel, of stuur

de kaart op naar: Tijddeurtje, Antwoordnummer 701, 9950 VJ  Leens
Een postzegel is niet nodig.

7. De actie is geldig tot en met 30 november 2016 en zolang de voorraad
strekt.

Lezersactie
Het verhaal kunt u tot eind augustus wekelijks lezen in het Dagblad van het
Noorden en de Leeuwarder Courant. In september verschijnt het complete
verhaal als stripalbum in twee verschillende uitvoeringen: softcover € 8,95 en
hardcover voor € 16,95. Als lezer van de krant betaalt u met een volle
spaarkaart respectievelijk: € 7,16 en € 13,65. Bedragen zijn exclusief € 1,95
verzendkosten. Bij besteding van meer dan € 20,- is de verzending gratis.

Ik bestel graag:

…… x Tom Poes en het tijddeurtje softcover voor € 7,16 per stuk

…… x Tom Poes en het tijddeurtje hardcover voor € 13,65 per stuk

…… x Tom Poes en de pijpleider softcover voor € 14,95 per stuk
(=Groningse/Nederlandse-Bommeluitgave. Dit verhaal is tweetalig gepubliceerd
vanwege het actuele thema gaswinning. 20% korting is hier niet van toepassing.

Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………… M/V

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Postcode + plaats …………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Als onder getekende:

⃝ machtig ik voor het verschuldigde bedrag Uitgeverij Personalia tot afschrijving van bankrekening/IBAN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

⃝ ontvang ik een factuur voor het verschuldigde bedrag vermeerderd met € 2,- administratiekosten.

Datum ……………………………….. Handtekening ……………………………………………………………………………………………..

Boekwinkels kunnen tot 31 december 2016 ingeruilde spaarkaarten sturen naar Personalia in Leens en ontvangen per compleet ingevulde spaarkaart
50% retour op de verleende 20% korting. Actie geldt alleen voor de uitgaven van Tom Poes en het tijddeurtje, dus niet voor Tom Poes en de pijpleider.


