
Maak ook kans op...

4 dagen Barcelona

www.lecta.com/nl

Geheel verzorgd reisarrangement voor 2 personen. 
Inclusief bezoek aan één van de Lecta papierfabrieken. 

* De cadeaus zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Hoe eerder u bestelt, hoe meer keus! 
Het Lecta Spaar Programma eindigt op: 31-03-2017. Over de uitslag van de ‘Reis naar Barcelona’ kan niet worden gecorrespondeerd.  
Is een keuzecadeau niet meer voorradig, dan kunt u een andere keuze maken óf doorsparen. Punten kunnen worden toegekend nadat  
de order is verwerkt en betaald. Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Als u niet langer wenst deel  
te nemen aan het loyaliteitsprogramma of het ontvangen van marketing e-mails, kunt u zich afmelden door het sturen van een email naar 
mkt@lecta.com.

De Wacom Bamboo Spark maakt het mogelijk om 
handgeschreven notities direct te digitaliseren.

5x Wacom Bamboo Spark
1.000 pt.

T.w.v. e150,-  Uit eten door heel Nederland en bij 
meer dan 1.750 restaurants te besteden.

5x Diner Cadeau

Uw keuzecadeaus bij 1.000 spaarpunten:

1.000 pt.

Bestel en spaar 
voor unieke 
cadeaus

Lecta Spaar Programma

Lecta waardeert u als klant in Nederland. 
Daarom belonen we uw bestelling graag. 
Zodra u een bestelling plaatst, is uw bedrijf 
automatisch deelnemer van het exclusieve 
Lecta Spaar Programma. 

U DOET ALS KLANT AUTOMATISCH MEE!
Het Lecta Spaar Programma werkt prettig een-
voudig. Iedere bestelling* bij Lecta levert auto-
matisch spaarpunten op. Hiermee spaart u snel 
voor unieke cadeaus. Uw spaarpuntensaldo 
wordt voor u bijgehouden en u wordt hiervan 
per mail op de hoogte gehouden.

REIS NAAR BARCELONA
Als deelnemer aan het Lecta Spaar Pro-
gramma maakt u bovendien kans op een 
volledig verzorgde reis voor 2 personen naar 
Barcelona aan het eind van het Spaar Pro-

gramma op 31-03-2017. Daarbij bent u ook 
uitgenodigd voor een boeiend bezoek aan 
één van de moderne Lecta papierfabrieken.  
 
De winnaar van deze reis wordt willekeurig 
geloot uit alle drukkers met meer dan 1.000 
spaarpunten en zal bekend gemaakt worden 
in onze email-nieuwsbrief.

MAAK UW KEUZE UIT DE 
LECTA CADEAUCOLLECTIE
Met het Lecta Spaar Programma spaart u voor 
prachtige geschenken uit onze Lecta cadeau-col-
lectie. U kunt tussentijds uw spaarpunten al 
verzilveren en uw cadeaukeuze aan ons kenbaar 
maken. Spaart u door? ...dan wordt uw cadeau 
nóg mooier! Per besteed bedrag van e1.000,- 
ontvangt u 10 spaarpunten.



Uw keuzecadeaus bij 750 spaarpunten:

10x Lamp van karton
Een unieke kartonnen hanglamp voor binnen 
in wit en bruin. Gebruik van een LED lamp is 
gewenst i.v.m. de warmte afgifte.

10x 2 prachtige boeken
‘Paper World’ van Guy Leclef over de schoonheid 
van oud papier en ‘Logo Design’ van Julius Wiedemann 
met logo’s van over de hele wereld. Inspirerend!

10x Nationale Tijdschriftenbon
T.w.v. e75,-. Met de Tijdschriftenbon zijn ruim 350 
tijdschriften en dagbladen verkrijgbaar, dus er zit voor 
iedereen een geschikt abonnement bij!

10x Diner Cadeau
T.w.v. e75,-. Uit eten door heel Nederland en bij meer 
dan 1.750 restaurants te besteden.

Uw keuzecadeaus bij 500 spaarpunten:

15x Radio van karton
Deze unike radio van karton kan bijna geheel gerecycled 
worden, dus nog duurzaam ook! U kunt ook uw telefoon 
eraan koppelen en uw eigen muziek luisteren.

15x 2 Dutch Design Chairs
De Dutch Design Chair is gemaakt van FSC gecertificeerd 
karton en wordt volledig in Nederland geproduceerd.  
De Chair is erg sterk en kan met gemak 200 kilo dragen.

15x Nationale Tijdschriftenbon
T.w.v. e50,-. Met de Tijdschriftenbon zijn ruim 350 
tijdschriften en dagbladen verkrijgbaar, dus er zit voor 
iedereen een geschikt abonnement bij!

15x Diner Cadeau
T.w.v. e50,-. Uit eten door heel Nederland en bij meer 
dan 1.750 restaurants te besteden.

25x 
Retro
sporttas

25x
Powerbank

25x 
Boombox 
speaker

Uw keuzecadeaus bij 250 spaarpunten:

Spaar voor 
unieke 

cadeaus
Lecta Spaar 
Programma

GEDRUKT OP CONDAT SILK 250 GRAMS

WILT U PER MAIL VOLLEDIG OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LECTA SPAAR PROGRAMMA OF ANDERE ACTIES? 
Stuur dan het toestemmingsformulier naar: mkt@lecta.com of overhandig dit aan één van onze Sales Managers.


