Lokalavisen
næste lokalavisen solrød
ernæste
på gaden
den 18.solrød
juni
lokalavisen
er på gaden den 18. juni 2019

solrød••KENDDINBY.dk
KENddINBY.dK••Tlf.
Tlf.3052
30524222
4222
solrød

Pinsen
starter
hos

TIrsdag d. 4. juNI 2019
7. årgaNg
ugE
23
Tirsdag
d. 4. juni
2019
7. årgang
Uge 23

HAVDRUP

Værsgo … 2 x 10 % medlemschecks

2x10% meDlemscHecKs

Husk blot

… at checkene skal være indløst senest den 8. juni 2019
køb
… at du kun kan bruge én check ad gangen for hvert vare
p
… at checken kun kan anvendes i SuperBrugsen Havdru

Til alle medlemmer af Havdrup Brugsforening
Vi vil gerne takke alle vores loyale medlemmer med 2 x 10% medlemsgavescheck.
God indkøbstur!
Checkene
kan
afhentes
i kiosken
-------------------------------------------------------------------------------------

HUSK BLOT

husk Pinselørdag sidste chance
for at bruge 10% checken
MEDLEMSCHECK
Havdrup

- Husk blot at checkene skal være
indløst senest den 8. juni 2019.
- at du kan kun bruge én check ad
gangen for hvert varekøb
- at checken kan kan bruges i
SuperBrugsen Havdrup

Forår 2019

10 % RABAT til et varekøb.

Bliv medlem nu!

Gyldig fra den 21. maj til og med 8. juni 2019.

Gyldig fra den 21. maj til og med den 8. juni 2019.

Uddeler
SuperBrugsen Havdrup

aviser, mad ud af huset samt forudbestilte varer
erstatning, frimærker, oplevelsespakker, ugeblade,
Undtagen spil, billetter, tobak, håndkøbsmedicin, modermælk

-------------------------------------------

--------------------------------------------

MEDLEMSCHECK
Forår 2019

kalveculotte
På grillen !!
Havdrup
2 stk.
10 % RABAT til et varekøb.
Kalve-culotte
Gyldig fra den 21.maj til og med den 8. juni 2019.

Samlet vægt
2300 - 2500 gr.

Pr. pakke kun

250

Er du ikke allerede medlem - så meld dig
ind og få dine 10% checks samt mange
andre fordele med det samme.

Rosso, Bianco
eller Rosato
Fuoco
Apulien, Italien
6 x 75 cl.

frit valg

Uddeler
SuperBrugsen Havdrup

aviser, mad ud af huset samt forudbestilte varer
erstatning, frimærker, oplevelsespakker, ugeblade,
Undtagen spil, billetter, tobak, håndkøbsmedicin, modermælk

00

-10% medlemscheck

KUN

225

00

6 flasker kun

199

00

-10% medlemscheck

KUN

SuperBrugSen
Havdrup
Skovvej 3
4622 Havdrup
Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider:
Man-tirs
8-20
Onsdag
Lukket
Tors-Lør
8-20
Søn-Man
Lukket

Bager:
6-20
6-15
6-20
Lukket

17910

HenT cOOp app Og få endnu
fLere TiLBud
Hent app’en i app Store eller
google play. endnu ikke medlem?
Bliv det på coopmedlem.dk

Tilbuddene på denne side
gælder kun til og med
lørdag den 8. juni 2019

