
Exclusief verkrijgbaar bij PLUS van Loon

MONOPOLY 
NIEUWEGEIN
spellen.

Vanaf zondag 2 september 
tot € 29.95 korting
met je volle PLUSpunten 
spaarkaarten. 

OP=OP



plus.nl

Beperkte oplage beschikbaar. 

Van Loon / Nedereind 10 // Nieuwegein // T: 030 6022941

Openingstijden: ma-vr 7.30-20.00 // za 7.30-19.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl Klant-
vriendelijkste
Supermarkt
2018

Spaar voor grote korting op 
een Monopoly Nieuwegein spel 
met je volle PLUSpunten spaarkaart.

• 1 volle PLUSpunten spaarkaart  49.95  42.50
• 2 volle PLUSpunten spaarkaarten  49.95  35.00
• 3 volle PLUSpunten spaarkaarten  49.95  27.50
• 4 volle PLUSpunten spaarkaarten  49.95  20.00

Naam: 
m/v

Adres:

Postcode:  Plaats:

E-mail:

Volle spaarkaart?
Je kunt je volle spaarkaart bij elke PLUS supermarkt inleveren. De spaarkaart kan alleen worden ingeleverd als deze voorzien is van je naam en adres. 
Voor vragen kun je terecht bij onze Consumentenservice op plus.nl of bel je met 0800-222 444 3 (gratis). Natuurlijk kun je ook nog steeds je oude zegels en spaarkaarten inwisselen. 

De gegevens die je invult gebruiken we alleen voor controle en worden niet openbaar 
gemaakt. Na de controle vernietigen we de spaarkaarten meteen. 

 

Spaarkaart

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, slijterij, statiegeld en koopzegels.

Met onze koopzegels spaar je het hele jaar supersnel. Wist je dat PLUSpunten het meest winstgevende spaarsysteem van Nederland is? Iedere euro die je spaart, is 
maar liefst € 1.50 waard. Met 200 zegels is je spaarkaart al vol. Dat doet geen andere supermarkt ons na! Zo werkt het:
- Bij elke euro aan boodschappen* koop je voor 2 cent een PLUSpunt. - Met 200 PLUSpunten is je spaarkaart vol (kosten € 4,-). - Lever je volle spaarkaart in en ontvang € 6,- contant. - Zo heb je supersnel € 2,- verdiend!

- Kijk voor de volledige actievoorwaarden op plus.nl/pluspunten
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195 196

197 198

199 200

PLUSpunten: 
dat is supersnel verdiend!
Elke euro is 1.50 waard.
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