
Ook stralen 
met de sieraden 
van Melano?
 
In december en januari bieden wij onze klanten  
deze exclusieve spaaractie. Bij besteding van iedere  
5 Euro in één van onze winkels ontvangt u een  
stempel. Uw volle spaarkaart levert u bij ons in de 
winkel in, u krijgt dan per mail een kortingsvoucher 
waarmee u uw sieraden online kunt kopen op:  
shi-jewelry.com. 

Alle sieraden zijn uitsluitend te bestellen via webshop shi-jewelry.com. 
De korting is geldig op alle artikelen die op de website verkrijgbaar zijn, 
inclusief de gehele Melano-collectie. 

In onze winkels zijn spaarkaarten 
verkrijgbaar om te sparen voor  
korting op Melano-sieraden! 

DE ACTIEVOORWAARDEN  
STAAN OP DE ACHTERKANT 

VAN DEZE FLYER.



ACTIEVOORWAARDEN 

 Volle en volledig ingevulde Melano-spaarkaarten kunnen alleen  
worden ingeleverd in één van de winkels van Dukers dé bakker.

 
 Meerdere volle spaarkaarten geven meer korting.
 
 Er wordt alleen gestempeld bij aankopen in de eigen winkels,  

niet bij bezorging of tussenhandelaren.

 U kunt kiezen tussen een stempel op de Melano-spaarkaart  
óf op de vlaaikaart van Dukers dé bakker.

 Per volle spaarkaart (10 stempels) ontvangt u € 2,50  
korting op een sieraad.

 U ontvangt de kortingsvoucher van Melano-by-Shi in uw mailbox.

 Via de site van Melano-by-Shi (shi-jewelry.com) kunt u de  
gewenste sieraden met korting bestellen door de kortingscode  
bij uw bestelling in te vullen.

 Deze actie loopt van december 2015 tot en met februari 2016.

 In februari stopt de uitgifte van de Melano-spaarkaarten. 

 Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m 29 februari 2016,  
enkel en alleen bij Dukers dé bakker.

 Alleen volle spaarkaarten komen voor korting in aanmerking.

 Spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 Dukers dé bakker behoudt zich het recht voor om spaarkaarten  
die niet aan de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen  
te weigeren.

 Dukers dé bakker en Melano-by-Shi behouden zich het recht voor om 
ten allen tijde zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden en het 
spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te  
beëindigen.

 Dukers dé bakker of Melano-by-Shi is niet aansprakelijk voor  
eventuele zet- of drukfouten.

 Reclamaties over de kortingsvoucher of (aangeschafte) sieraden  
alleen via Melano-by-Shi (shi-jewelry.com).

 Vragen of opmerkingen over de actie enkel via info@dukers.nl. w
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