
DEUREN KOPEN WAS
NOG NOOIT ZO LEUK!
Nu € 15,- shop- of bioscoop-
tegoed bij aanschaf van een 
Skantrae binnendeur.

Actieperiode:
1 dec. 2014 t/m 28 febr. 2015 
Informatie:
www.skantrae.com/actie

SHOPPEN
OF NAAR
DE FILM?



Actievoorwaarden:  Actie geldt voor consumenten en aannemers/zzp-ers • Deze actiecoupon is geldig op 
aankopen in de periode 1 december 2014 t/m 28 februari 2015 en dient vóór 31 maart 2015 verzonden te 
worden aan Skantrae B.V. • Per aangekochte Skantrae deur uit de Skantrae SKS of SKL series in de actieperiode 
ontvangt u één cadeaubon/bioscoopbon ter waarde van € 15,- naar keuze • Uitsluitend inzendingen die 
compleet zijn  ingevuld en zijn voorzien van een kopiefactuur van een Skantrae dealer (deurspeciaalzaken 
en hout- en bouwmaterialenhandel) worden in behandeling genomen • Uit de door u ingezonden factuur moet 
blijken welke Skantrae producten u heeft aangeschaft, de aanschafprijs, de gegevens van uw Skantrae dealer 
en de aankoopdatum • De tenaamstelling op de factuur en actiecoupon moet overeenkomen •  Iedere factuur 
kan slechts eenmaal worden ingezonden • Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen en onvolledige 
inzendingen worden niet in behandeling genomen, hierover wordt niet gecorrespondeerd • De door u gewenste 
cadeaubon(nen)/bioscoopbon(nen) worden binnen een maand na ontvangst van uw inzending per post aan u 
toegezonden •  Actie is niet geldig in combinatie met andere Skantrae acties en geldt niet voor projectorders (50 
deuren of meer) • Medewerkers, familie en dealers van Skantrae B.V. zijn uitgesloten van deelname.

Voor meer informatie en actievoorwaarden van de VVV-cadeaubon, Bol.com cadeaucard en Nationale 
Bioscoopbon verwijzen wij u naar de websites: www.vvvcadeaubon.nl; www.bol.com en www.bioscoopbon.nl.

Naam :

Straat en huisnr. :

Postcode/Plaats :

Telefoon :

E-mail :

Deuren kopen was nog nooit zo leuk!

Stuur deze coupon - tezamen met een kopiefactuur van uw 
Skantrae dealer - voor 31 maart 2015 naar Skantrae B.V., 
Antwoordnummer 1040, 6900 VB Zevenaar. Postzegel niet 
nodig. Dit formulier is ook te vinden op: skantrae.com/actie

Bij aankoop van Skantrae luxe binnendeuren uit de SKS- of SKL series, 
ontvangt u naar keuze een VVV-cadeaubon, Bol.com cadeaucard óf 

een Nationale Bioscoopbon ter waarde van € 15,- per deur!

Ja, wij profiteren graag van deze Skantrae actie en kiezen voor:

 VVV-cadeaubon ter waarde van € 15,- Aantal: …….........  stuks

 Bol.com cadeaucard ter waarde van € 15,- Aantal: …….........  stuks

 Nationale Bioscoopbon ter waarde van € 15,- Aantal: ……......... stuks


