woensdag 4 juni

kok tankstations

jubileumfeest

Voor 10 Kwartjes van Kok + €15 p.p. kunt u dit
geweldige jubileumfeest met ons meebeleven

dj

nick & simon
jan keijzer
3js
friso
rene verkerk
zaal open: 19:30 uur - aanvang: 20:00 uur

HARDERS PLAZA- FLEVOWEG 2 - HARDERWIJK
0341-416085

het kwartje
van kok is terug
Omdat wij twintig jaar bestaan willen wij u graag
symbolisch het ‘Kwartje van Kok’ teruggeven.
Wie minimaal vijfentwintig liter bij ons tankt krijgt het ‘Kwartje van
Kok’. Gespaarde kwartjes leveren ondermeer korting op brandstof,
artikelen uit de shop of wasprogramma’s op. Ook kan men sparen
voor badhanddoeken en ons jubileumbroodje. Bovendien is het
met tien kwartjes mogelijk om tegen een gereduceerde prijs een
toegangskaart te bemachtigen voor het jubileumfeest.
Het feest, met o.a. Nick & Simon en Jan Keijzer, vormt de finale van
de viering van ons twintigjarig bestaan.
Op de Vondellaan is de actie al van
start gegaan. Vanaf 21 februari
start de actie ook op de Hoofdweg.

Betaalt u met het Kwartje van Kok?
Dan kunt u het volgende voordeel ‘kopen’*
- Esso Kok Jubileumfeest
op woensdag 4 juni 2008 in Harder’s Plaza met nationale artiesten.
Voor 10 Kwartjes van Kok + €15,- p.p. bijbetalen
- €2,50 korting op een volle tank (minimaal 25 liter)
Voor 10 Kwartjes van Kok, uw voordeel is €2,50
- Meest complete autowasprogramma normaal €7,95
nu voor de goedkoopste prijs van €4,95
Voor 5 Kwartjes van Kok, uw voordeel is €3,- Mooie kwaliteit washandje, formaat 15 x 21 cm
Voor 3 Kwartjes van Kok
- Mooie kwaliteit badhanddoek, formaat 50 x 100 cm
Voor 3 Kwartjes van Kok + €1,75 bijbetalen
- Mooie kwaliteit douchelaken, formaat 70 x 140 cm
Voor 3 Kwartjes van Kok + €2,95 bijbetalen
- Esso Kok Jubileumbroodje, normaal €2,95 nu voor de
jubileumprijs van €1,Voor 3 Kwartjes van Kok, uw voordeel is €1,95
*zie actievoorwaarden

U kunt de kwartjes verzilveren op de Hoofdweg.
meer informatie: www.kwartjevankok.com
Vondellaan 44 & Hoofdweg 4 - Harderwijk.

