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Koop een Hasbro Star W
ars 

artikel in de periode 28 januari 
t/m

 28 februari 2016 en ontvang 
25% van het aankoopbedrag 
teruggestort op je rekening (z.o.z.).

25%
TERUGBETAALD
Koop een Hasbro 
artikel in de periode 
artikel in de periode 
t/m

 28 februari 2016

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
TERUGBETAALD
TERUGBETAALD



Actievoorwaarden:
De actie is alleen geldig bij aankoop van de Star Wars artikelen van Hasbro • Alleen volledig, correct en leesbaar ingevulde coupons en De actie is alleen geldig bij aankoop van de Star Wars artikelen van Hasbro • Alleen volledig, correct en leesbaar ingevulde coupons en 
originele kassabonnen/facturen worden in behandeling genomen. Ingestuurde kassabonnen worden niet geretourneerd • Niet, of originele kassabonnen/facturen worden in behandeling genomen. Ingestuurde kassabonnen worden niet geretourneerd • Niet, of 
onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling genomen • De korting wordt uitgekeerd voor maximaal 3 Star Wars onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling genomen • De korting wordt uitgekeerd voor maximaal 3 Star Wars 
artikelen • Actieperiode: t/m 28 februari 2016 • De datum op de kassabon/factuur moet in de actieperiode te vallen • Inzendingen dienen artikelen • Actieperiode: t/m 28 februari 2016 • De datum op de kassabon/factuur moet in de actieperiode te vallen • Inzendingen dienen 
uiterlijk 11 maart 2016 in ons bezit te zijn. Inzendingen die wij ná deze datum ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen • Het uiterlijk 11 maart 2016 in ons bezit te zijn. Inzendingen die wij ná deze datum ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen • Het 
bedrag wordt binnen 12 weken, na afl oop van de actie, op uw rekening gestort • De actie is alleen geldig in Nederland • Deze kortingsactie is bedrag wordt binnen 12 weken, na afl oop van de actie, op uw rekening gestort • De actie is alleen geldig in Nederland • Deze kortingsactie is 
niet geldig in combinatie met andere (kortings) acties van Hasbro • Hasbro BV behoudt zich het recht voor om de actie zonder voorafgaande niet geldig in combinatie met andere (kortings) acties van Hasbro • Hasbro BV behoudt zich het recht voor om de actie zonder voorafgaande 
kennisgeving te beëindigen, te onderbreken, te verlengen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen • Het kortingsbedrag wordt kennisgeving te beëindigen, te onderbreken, te verlengen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen • Het kortingsbedrag wordt 
uitgekeerd door HIGHCO DATA o.v.v. Hasbro Star Wars 25% kortingsactie.

Adresgegevens (Graag invullen in blokletters):

Naam rekeninghouder:

Rekeningnummer:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

HOE WERKT DE ACTIE?
Koop een artikel van Star Wars van Hasbro Koop een artikel van Star Wars van Hasbro 
tussen 28 januari en 28 februari 2016 en tussen 28 januari en 28 februari 2016 en 
je krijgt 25% van het aankoopbedrag je krijgt 25% van het aankoopbedrag 
teruggestort op je rekening.teruggestort op je rekening.
Stuur deze coupon samen met de 
streepjescodes en de kassabon(nen)/ 
factu(u)r(en) in een voldoende gefran-
keerde envelop vóór 11 maart 2016 naar:

Star Wars Hasbro Promotie: 25% Korting,
C/O HighCO DATA
Postbus 7018, 3109 AA SCHIEDAM

25%
TERUGBETAALD


