
Het najaar is begonnen, 
regen, kou en een gure wind. 
Maar zeker ook een tijd van 

mooie dingen; prachtige 
paddenstoelen, kleurrijke 

bossen en natuurlijk de 
herfstactie van Spruyt hillen!

Plaats een bestelling en kies uit 
een van de mooie cadeaus die 
we voor je hebben klaarliggen.

Bestel en krijg 
mooie 

cadeaus!



Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Je kunt jouw bestelling plaatsen via onze webshop, je 
automatische bestelsysteem, telefoon of e-mail onder 
vermelding van: Herfstactie
 
Vul vervolgens jouw ordernummer en aanvullende gegevens 
hieronder in, kies je cadeau en klik op verzenden (of stuur het 
bestand naar cs@spruyt-hillen.nl).

Datum :

Apotheeknaam :

Plaatsnaam :

Contactpersoon :

E-mail :

Ordernummer :

Vink je keuze aan:

Bij een bestelling vanaf €   500,- :        5 x € 10,- bol.com bonnen  of   JBL Earbuds Tune 230NC TWS  

Bij een bestelling vanaf € 1.000,- :        1 1  x € 10,- bol.com bonnen  of       3 x JBL Go 3  

Bij een bestelling vanaf € 1.500,- :       17 x € 10,- bol.com bonnen  of    Garmin Lily smartwtch   

Bij een bestelling vanaf € 2.500,- :      30 x € 10,- bol.com bonnen  of    Philips volautomatische  
espressomachine   

Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Philips volautomatische 
espressomachine  
(t.w.v.  € 300,-)

3 x JBL Go 3 
(t.w.v. € 120,-)

JBL Earbuds Tune 
230NC TWS 
(t.w.v.  € 70,-)

Garmin Lily 
smartwtch 
(t.w.v.  € 180,-)

Actievoorwaarden: 
•   Actieperiode 11 oktober tot en met 25 

november 2022;
•   De bedragen van verschillende orders 

kunnen niet worden opgeteld;
•   Er is een mogelijkheid dat uw producten en 

cadeaus in een aparte verzending worden 
geleverd;

•   Orderwaarde op basis van netto prijzen;
•   Deze actie geldt niet in combinatie met 

andere acties;
•  Wees er snel bij want OP=OP
•  Maximaal 30 Bol.com bonnen per order.


	Knop 2: 
	Keuzerondje 1: Off
	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 5: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 


