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Geachte dames en heren,
Hierbij vragen uw aandacht voor het volgende.

Piko actie Dag van Modelspoor
In het kader van de Dag van Modelspoor heeft Piko een aanbieding gemaakt van een
groot aantal producten. Wij hebben deze producten opgenomen in de rubriek Speciaal
geprijsd.
Hieronder hebben de links voor de diverse schalen opgenomen:
Schaal H0: https://www.anw-modeltreinen.eu/pk_h0-speciaalgeprijsd.htm
Schaal TT: https://www.anw-modeltreinen.eu/pk_tt-speciaalgeprijsd.htm
Schaal N: https://www.anw-modeltreinen.eu/pk_n-speciaalgeprijsd.htm
De artikelen worden speciaal voor u besteld en voor al deze artikelen geldt: leverbaar
zolang de voorraad bij Piko strekt.
U kunt de artikelen bestellen tot en met 29 november 2018.

Gratis verzendkosten Uitverkoopartikelen vanaf 50,00 EURO
De actie "gratis verzendkosten Uitverkoopartikelen vanaf 50,00 EURO" hebben we
in verband met het Sinterklaas- en Kerstfeest, verlengd t/m 31 december 2018.
Voor degenen die de voorgaande mail niet hebben ontvangen: Bij aanschaf van
een bedrag van 50,00 Euro of hoger aan Uitverkoopartikelen (te herkennen aan het
woord "Uitverkoop:" voor de productomschrijving), dan zijn de verzendkosten
GRATIS, voor een zending binnen Nederland !
De artikelen hebben we voor u in de volgende rubrieken geplaatst (klik op de regels
voor een overzicht):

Uitverkoop Rollend Materieel en toebehoren
Uitverkoop Gebouwen en toebehoren
Uitverkoop Rails en Toebehoren
Uitverkoop Figuren en Toebehoren
Uitverkoop Voertuigen en Vliegtuigen
Uitverkoop Scenery en Toebehoren
Uitverkoop Digitaal en Elektronica
UItverkoop Verlichting en Toebehoren
Uitverkoop Accessoires en Toebehoren
UItverkoop Reserve Onderdelen
Uitverkoop Lijm, verf en toebehoren
Uitverkoop Boeken en DVD's
U kunt de uitverkooprubrieken ook benaderen via de volgende totaalpagina:
https://www.anw-modeltreinen.eu/nav_uitverkoop.htm.
Voor alle uitverkoop artikelen geldt: Levering onder voorbehoud en zolang de
voorraad strekt !

Als u artikelen wilt bestellen, die nog niet, of niet meer op onze website zijn
opgenomen, stuurt u ons dan gerust een mailtje met uw wensen. In veel gevallen
kunnen we de artikelen voor u bestellen.
Wij wensen u een hele fijne dag toe !
Ad en Wilma Harrewijn

