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SPAARACTIE
VOOR EEN DAGJE UIT  
NAAR DE WINTER EFTELING 
OP 18 JANUARI 2020

Winterse borrel
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Een betoverend dagje uit met Rexel en
haar partners op 18 januari 2020

Actievoorwaarden spaaractie Winter Efteling
• De Winter Efteling-spaaractie loopt van 1 september t/m 31 december 2019.
• Wanneer u artikelen koopt van ABB, Draka, JUNG, LEDVANCE,
 Legrand, Norton, Philips of Schneider Electric ontvangt u bij besteding van € 1.000,-* 
 één spaarpunt.
• Wanneer u artikelen koopt van Eaton, Siemens, SLV, Sylvania of Weidmüller ontvangt u bij 
 besteding van € 1.000,-* een halve spaarpunt.
• Bij speciale Winter Efteling-actieproducten ontvangt u dubbele spaarpunten 
 (respectievelijk 1 of 2 spaarpunten, afhankelijk van de partner).
• Bij besteding van € 1.000,-* aan producten van deelnemende partners direct gekocht in  
 de winkel (geen afhaalorders) krijgt u één extra punt.
• Bij tien punten ontvangt u één kaartje voor de Winter Efteling, geldig op 18 januari 2020.
• Bij het eerste kaartje voor de Winter Efteling ontvangt u eenmalig van Rexel het tweede  
 kaartje GRATIS.
• Bij elk kaartje (tien punten) dat u gespaard heeft met Draka-producten, ontvangt u 
 € 10,- Efteling-geld.
• U ontvangt de toegangskaart(en) vanaf 6 januari 2020.
• Periodiek informeren wij u per e-mail over uw puntensaldo en de lopende acties.
• Per gespaard kaartje kunt u tussen 16 december 2019 en 10 januari 2020 voor 
 € 30,00 een extra kaartje bijkopen. Dit is inclusief parkeerkaart, een hapje en een drankje  
 tijdens de ontvangst en borrel op 18 januari 2020.

*netto, excl. 21% BTW.
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