ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
ACTIEVOORWAARDEN

HOE SPAAR IK VOOR DE SEKITOBEI MESSEN?

1.	Dit aanbod is uitsluitend geldig bij de supermarkten Delhaize en deelnemende
Proxy’s, AD Delhaize België en Groothertogdom Luxemburg.
2. Je ontvangt 1 Sekitobei-spaarzegel per aankoopschijf van €10*.
3. Alleen het vermelde aanbod is geldig. Andere zegelcombinaties met alternatieve
kortingen zijn niet mogelijk. Niet cumuleerbaar met andere promoties.
4.	Losse spaarzegels en volle spaarkaarten kun je niet gebruiken voor een andere
actie of inwisselen tegen geld.
5.	Delhaize kan verloren, beschadigde of gestolen spaarzegels niet vervangen. Bij
retour van spaarartikelen word je terugbetaald voor de reëel betaalde waarde
voor het artikel (prijs met de korting) en dit enkel in aankoopbonnen en mits
voorlegging van het kassaticket.
6. Fotokopies zijn verboden.
7.	Sekitobei-spaarzegels worden uitgegeven van 29.10.2015 t.e.m. 31.12.2015.
Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden t.e.m. 13.01.2016.
8.	Ook bij bestellingen via delhaize.be ontvang je het aantal spaarzegels waarop je
recht hebt.
9. Delhaize behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen
en/of te beëindigen.
10.	Actie is geldig zolang de voorraad strekt.
11.	Alle producten zijn gedurende de promotie ook tegen de normale verkoopprijs
verkrijgbaar, zonder spaarzegels.

Vanaf 29 oktober tot en met 31 december 2015 ontvang
je per aankoopschijf van € 10* 1 Sekitobei-spaarzegel.
Bij inlevering van je spaarkaart met 8 zegels krijg je tot
75% korting op deze mooie cadeaus.
Je kan je volle spaarkaart inruilen tot en met 13 januari 2016.

SPAAR VOOR JAPANSE
KEUKENMESSEN!
Tot 75%
korting!*

Van 29 oktober tot en met
31 december 2015

✁

*Met uitzondering van volgende producten of diensten: vuilniszakken of
stickers van de gemeente, producten van de Nationale Loterij, cadeaucards,
gift cards, gsm-herlaadkaarten, rookwaren, ontwikkeling foto’s, leeggoed en
elke andere dienst. Enkel in België en Groothertogdom Luxemburg.
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Imported by TCC Global N.V., World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.
Verantwoordelijke uitgever: Joachim Rubin - Osseghemstraat 53 - 1080 Brussel - w.44/2015.
Aanbiedingen geldig uitgezonderd drukfouten en tot uitputting voorraad.

* Met 1 volle spaarkaart, artikelen zolang de voorraad strekt.
Actie is geldig van 29 oktober t.e.m. 31 december 2015
of tot uitputting voorraad. Inruilen kan tot en met 13.01.2016.

TOPMESSEN VOOR IEDEREEN
Japanse producten worden
geassocieerd met design,
kwaliteit en in het geval
van keukenmessen met
topproducten, vakmanschap
en geweldige snijtechnieken.
SEKITOBEI is een merk
waarin de Japanse stijl en het
historische vakmanschap tot
uiting komen. Dit inspirerende
merk is oorspronkelijk afkomstig
uit Seki, een Japanse stad die
wereldwijd gekend is voor zijn
productie van messen.
Deze regio is al 750 jaar bekend
om hun metaalproductie,
waaronder zwaarden die niet
bogen noch braken. In het
midden van de 19e eeuw
stopten de vakmannen in Seki
met de productie van zwaarden
en begonnen met de productie
van messen.

De kuiltjes in het handvat
zorgen voor een herkenbaar
design en een goede grip.
De vormgeving van het handvat
bij de Sekitobei keukenmessen
is zeer gebruiksvriendelijk waardoor
het perfect in je hand past.
Het zorgt eveneens voor een goede
gewichtsverdeling. Hierdoor heb
je veel controle en kan je heel
precies snijden.

De vorm van het
lemmet zorgt voor een
optimale snijervaring.

STEAKMES X2 - 11 CM

HAKMES - 18 CM

Normale prijs: € 35,99
• Spaaractieprijs: € 8,99 + 8 zegels

•

•

•

JOUW VOORDEEL: € 27 (= 75%)

Normale prijs: € 35,99
Spaaractieprijs: € 8,99 + 8 zegels

JOUW VOORDEEL: € 27 (= 75%)

GROTE SNIJPLANK - 32 CM X 32 CM

KOKSMES - 20 CM

BROODMES - 19,4 CM

SANTOKU GROOT - 18 CM

SANTOKU KLEIN - 12,4 CM

Normale prijs: € 39,99
• Spaaractieprijs: € 9,99 + 8 zegels

•

Normale prijs: € 27,99
• Spaaractieprijs: € 6,99 + 8 zegels

•

Normale prijs: € 27,99
• Spaaractieprijs: € 6,99 + 8 zegels

•

Normale prijs: € 27,99
• Spaaractieprijs: € 6,99 + 8 zegels

•

•

JOUW VOORDEEL: € 30 (= 75%)

JOUW VOORDEEL: € 21 (= 75%)

•

JOUW VOORDEEL: € 21 (= 75%)

JOUW VOORDEEL: € 21 (= 75%)

Normale prijs: € 23,99
Spaaractieprijs: € 5,99 + 8 zegels

JOUW VOORDEEL: € 18 (= 75%)

MESSENBLOK 7 ST

VLEESMES - 18,3 CM

KEUKENMES - 11,5 CM

SLIJPSTAAL - 20 CM

KEUKENSCHAAR

Normale prijs: € 49,99
• Spaaractieprijs: € 17,99 + 8 zegels

•

Normale prijs: € 27,99
• Spaaractieprijs: € 6,99 + 8 zegels

•

Normale prijs: € 23,99
• Spaaractieprijs: € 5,99 + 8 zegels

•

Normale prijs: € 23,99
• Spaaractieprijs: € 5,99 + 8 zegels

•

•

JOUW VOORDEEL: € 32 (= 64%)

JOUW VOORDEEL: € 21 (= 75%)

JOUW VOORDEEL: € 18 (= 75%)

JOUW VOORDEEL: € 18 (= 75%)

•

Normale prijs: € 23,99
Spaaractieprijs: € 5,99 + 8 zegels

JOUW VOORDEEL: € 18 (= 75%)

