
Mooie tekening? Mooie korting!

korting op het Carrefour-cadeau wat
jouw kind voor zijn/haar mama tekent*

Van vrijdag 30 april 
tot zaterdag 8 mei 2021 



Mooie tekening? 
Mooie korting! 
Met welk leuk geschenkje verras jij
je mama op Moederkesdag? 
Een haardroger, champagne,
wandelschoenen, een leuke bruisbal ... 
of nog iets anders? 
Maak snel een kortingtekening van het 
ideale Carrefour-cadeau voor je mama. 

Hiermee krijgt zij 10% korting!*

*Deze actie is geldig op de volgende productcategorieën: TV, audio, kleine elektro, gaming 
(exclusief consoles), boeken en strips (exclusief pers), dames textiel en schoenen, dames 
lingerie, beauty-artikelen en parfumerie, doe-het-zelf en auto, tafelgerei, spelletjes en sport 
(voetbal, basketbal...), tuin (BBQ en tuinmeubelen), witgoed, schuimwijnen, gewone wijnen en 
alcoholische dranken. Het gekozen artikel moet afzonderlijk worden betaald.

Producten die niet aan de actie deelnemen: verse voeding, droge voeding, drogisterij, hygiëne, 
waters, frisdranken, bieren, Orange telefonie, game consoles, informatica/IT, pers, leeggoed, 
tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoon-,herlaad-, geschenk- en vervoerskaarten, 
postzegelsbetalingsmethoden (type: Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen.



Mooie tekening? Mooie korting!
-10% korting op het Carrefour-cadeau wat 
jouw kind voor zijn/haar mama tekent*
*Deze actie is geldig op de volgende productcategorieën: TV, audio, kleine elektro, gaming (exclusief consoles), boeken en strips (exclusief pers), dames textiel en 
schoenen, dames lingerie, beauty-artikelen en parfumerie, doe-het-zelf en auto, tafelgerei, spelletjes en sport (voetbal, basketbal...), tuin (BBQ en tuinmeubelen), 
witgoed, schuimwijnen, gewone wijnen en alcoholische dranken. Het gekozen artikel moet afzonderlijk worden betaald.

Producten die niet aan de actie deelnemen: verse voeding, droge voeding, drogisterij, hygiëne, waters, frisdranken, bieren, Orange telefonie, game consoles, informatica/
IT, pers, leeggoed, tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoon-,herlaad-, geschenk- en vervoerskaarten, postzegelsbetalingsmethoden (type: Paysafecard) 
en andere wettelijke uitzonderingen.

Aanbieding geldig in al onze Carrefour Hyper winkels van vrijdag 30 april tot zaterdag 8 mei 
2021. Eén bon per klant, op 1 product naar keuze, aanbieding niet cumuleerbaar. Gooi niet op de 
openbare weg. Zie de voorwaarden in de winkel en op Carrefour.be. V.U.: S. Lerouge. Carrefour 
Belgium N.V. Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel. Ondernemingsnummer: 0448.826.91
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