Plak hier 15 ARTIS zegels
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ACTIEVOORWAARDEN
Deze actie loopt van 31 januari t/m 13 maart 2021 in
alle DekaMarkt vestigingen. Volle spaarkaarten kun
je bij ARTIS inleveren van 31 januari t/m 8 oktober
2021. Het reserveren van een starttijd via Artis.nl
is verplicht. Ruilen of inwisselen van de spaarkaart
voor contant geld is niet mogelijk. Je mag zo veel
volle spaarkaarten inleveren als je wilt. ARTIS
accepteert uitsluitend originele 2021 ARTIS-zegels.
Bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt
ARTIS het recht om zegels en/of spaarkaarten
te weigeren. Druk- en zetfouten en wijzigingen
voorbehouden. Bij deelname aan deze spaaractie
verklaar je kennis te hebben genomen van,
en in te stemmen met de actievoorwaarden
alsmede het op deze actie van toepassing
zijnde privacybeleid. Kijk voor meer informatie
en de actievoorwaarden op dekamarkt.nl/artis

DUIK IN
DE WERELD
VAN ARTIS

15 zegels =
1 GRATIS ticket

Gratis ARTIS zegels
bij elke €25,- aan
boodschappen

Spaar voor gratis ARTIS-kaarten
Spaar nu voor ARTIS-zegels bij elke €25,- aan boodschappen*
en wekelijks wisselende actieproducten.

Gratis ARTIS-zegels bij elke €25,aan boodschappen* en wekelijks
wisselende actieproducten.

Zo werkt het
• Vanaf 31 januari t/m 13 maart 2021 krijg je een
ARTIS-zegel bij elke €25,- aan boodschappen*
• Je ontvangt extra zegels bij wekelijks
wisselende actieproducten.

Duik in de wereld van ARTIS

• 15 zegels = 1 volle spaarkaart en geeft 1 persoon

Er valt echt van alles te ontdekken in ARTIS. Grote en kleine

• Reserveer een starttijd via Artis.nl en lever je

gratis toegang tot ARTIS.

dieren, planten en zelfs organismen die je met het blote oog

volle spaarkaart(en) in bij ARTIS van 31 januari

niet eens kunt waarnemen. En een aap ken je misschien al maar

t/m 8 oktober 2021.

weet je ook wat een miereneter is? De wereld van ARTIS barst
van de bijzondere dieren. Begin dus snel met sparen en ga
op ontdekkingsreis.
Je krijgt een gratis ARTIS-zegel bij elke €25,- aan boodschappen*
en bij wekelijks wisselende actieproducten. Dit geldt ook als je je
boodschappen online doet!

*Uitgezonderd tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen,
zuigelingenvoeding t/m 6 maanden, boeken, telefoonkaarten,
postzegels, cadeaukaarten en statiegeld.

Kijk voor meer informatie en de
actievoorwaarden op dekamarkt.nl/artis

