
Even naar Primera.

SPEEL BEWUST 18+

Met je spaarpas profiteer je van alle deals  
bij de Primera winkel bij jou in de buurt.



Acties zijn alleen geldig i.c.m. de Primera spaarpas.Bekijk alle spaarpas deals op primera.nl/spaarpasdeals Even naar Primera.

Pak je voordeel
met je Primera spaarpas

Altijd je spaarpas bij de hand?
Download de Primera app via:

Aanvragen van een spaarpas kan vanaf 18 jaar.  
Meer informatie en alle voordelen vind je op: primera.nl/spaarpas.

GRATIS
2+1

GRATIS
3+1

Denksport en Sanders puzzels
Keuze uit het gehele Denksport & Sanders puzzelassortiment*.  
Alle combinaties zijn mogelijk.

7 Klapper Kraslot
Per Kraslot 1,50.

*  M.u.v. puzzelpakketten en Primera puzzels.  
Bij aankoop van drie deelnemende titels ontvang je 33,3% korting op het totaalbedrag.

KRASLOTEN.NL

SPEEL BEWUST 18+

Heb je 7 puzzelboekjes gekocht? Dan ontvang je de 8e gratis (t.w.v. max. 3,49).

Heb je 240 punten gespaard? Dan ontvang je een 1/5 Staatslot gratis.

Spaar voor een gratis puzzelboekje met je Primera spaarpas

Spaar voor een gratis 1/5 Staatslot met je Primera spaarpas

Spaar voor gratis producten

Altijd een cadeautje op je verjaardag

Een leuk welkomstcadeautje

Altijd alle kortingen



GRATIS
8e WENSKAART

Spaar altijd voor een 
gratis wenskaart*

met je Primera spaarpas
*T.w.v. max. 2,50. Voorwaarden primera.nl/spaarpas

Acties zijn alleen geldig i.c.m. de Primera spaarpas.Bekijk alle spaarpas deals op primera.nl/spaarpasdeals Even naar Primera.

GRATIS
2+1

GRATIS
2+1

GRATIS
2+1

Pilot Frixion Clicker Roller
Met uitwisbare inkt. Onmisbaar bij het puzzelen.  
Per stuk 3,99

edding stiften
Keuze uit 400, 500, 3000 en 3300.  
Diverse kleuren. Per stuk vanaf 2,79

Primera printerpapier
A4, 500 vellen. 
Per verpakking 4,99

Primera fotopapier
A4, 210 grams, 20 vellen. 
Per verpakking 5,49

Pritt en Pattex lijm
Keuze uit diverse varianten.  
Per stuk vanaf 1,79

2,50
KORTING

Apple oplaadkabel -  
USB naar Lightning aansluiting

1 meter 25,- 22,50
2 meter 35,- 32,50

Ook verkrijgbaar in USB-C naar Lightning aansluiting.

HALVE
PRIJS

2E ARTIKEL

1,-
KORTING

Het aanbod kan per winkel variëren. Kijk voor deelnemende winkels op: primera.nl/telecom

Originele Apple kabels verkrijgbaar  
bij de Primera winkel bij jou in de buurt

Oplaadkabel kapot?



Hoe maak je kans?
1.  Download de Primera app via de QR code of download deze in de App- of Google Play Store. 
2. Start met sparen in de app of kies om deze stap over te slaan.
3. Neem deel aan de actie, bevestig deelname en maak kans op 10.000,- !

Met meer dan 500 winkels is  
er altijd één bij jou in de buurt. 
primera.nl/winkels De acties zijn geldig van 12 oktober t/m 8 november 2020, of zolang de voorraad strekt. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Het aanbod kan per winkel variëren.

< 18 jaar verkopen wij geen tabak

SPEEL BEWUST 18+
< 18 jaar verkopen wij geen kansspelen

= ook op primera.nl

Altijd je spaarpas bij de hand?
Download de Primera app.

SPEEL BEWUST 18+

* Voorwaarden: primera.nl/spaarpasdeals

Download de Primera app en 
maak kans op 10.000,-*!


