Geniet van een unieke ervaring
dankzij onze producten !
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LOCTITE- of TEROSON-actieproduct

1 sportactiviteit
gratis* !
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Kom snel kijken met
uw unieke code op
www.my-experiences.net

Algemene voorwaarden zijn van toepassing,
zie volledige voorwaarden op
my-experiences.net/be
Niet-contractuele foto’s.
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*Aanbod geldig van 01/02/2017 t.e.m. 31/05/2018
en onder voorwaarden. Niet-contractuele foto’s.
Zie volledige voorwaarden op www.my-experiences.net.
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Offre soumise à conditions, voir
modalités complètes sur
my-experiences.net/fr
Visuels non contractuels.

canoekano

Hoe neem ik deel?
1

Koop een LOCTITE- of TEROSON-actieproduct*.
*LOCTITE 243 - 50 ml, LOCTITE 401 - 20 g, LOCTITE 454 - 20 g,
LOCTITE 518 - 25 ml en 300 ml, LOCTITE EA 3430 - 24 ml,
LOCTITE EA 3463 - 50 g, LOCTITE LB 8201 - 400 ml,
LOCTITE SF 7063 - 400 ml, LOCTITE SF 7850 - 3 l,
LOCTITE SI 5366 - 100 g en 300 ml, LOCTITE SI 5660 - 100 g,
LOCTITE SI 5910 - 200 ml, LOCTITE 5926 - 100 ml,
TEROSON MS 9320 SF - 300 ml,
TEROSON PU 8597 HMLC - 310 ml, 400 ml, 570 ml en KIT,
TEROSON PU 9097 PL HMLC - 310 ml, TEROSON PU 9225 DC - 50 ml,
TEROSON PU 9225 SF - 50 ml, TEROSON PU 9225 SF ME - 50 ml,
TEROSON PU 9225 UF ME - 50 ml

2

Ga naar de pagina
Ik neem deel en vul daar de unieke code, die op de sticker
van uw product staat, en het online formulier in en valideer.

3

U ontvangt automatisch een cadeaucode
en alle informatie om ervan te profiteren.
4
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Ga naar de pagina
Ik maak mijn e-voucher aan om uw sportactiviteit te
kiezen en uw e-voucher aan te maken (voor 31/06/2018).
Maak een afspraak bij de activiteit van uw keuze.
Geniet vervolgens van uw gratis sportactiviteit
dankzij Henkel !

