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Met deze actie willen we als gepassioneerd wijnverdeler, een hart onder de riem steken van

JTO. Iedereen die wil, bieden we de mogelijkheid, om desgewenst een steen(tje) bij te dragen.
De formule is eerder eenvoudig, bestel je gewenste wijnpakket of geschenkpakket via een hart
voor ITO zozz en pik je bestelling op bij JTO (thuislevering vanaf 24 f1.) en schenk ro%o van de

totale aankoopwaarde aan JTO!

Wijnpakketten

Degustatiepakket/box gemengd (wit, rood rosé

naargelang) 6 verschillende flessen à 66.ooeibox
Degustatiepakket (wit, rood rosé naargelang) rz

verschillende flessen à rzz.ooc/box

Geschenkpakketten (in geschenkverpakking )

3. r fles Champagne Moutarx Réserve,(8o70 Pinot Noir, zo% Chardonnay) Bligny à zz.35c

4. Geschenkpakket 3 Ílessen zorgvuldig uitgekozen: Italiaanse/Spaanse/ Franse/ Zuid-Afrikaanse
wijnen bubbels,wit & rood à zg.goe

j. Geschenkpakket 6 flessen zorgvuldig uitgekozen : Italiaanse/Spaanse/ Franse/ Zuid-Afrikaanse
bubbels,wit & rood à 59.8oc

6. r fles L.A.M. GIN -"Driven by tadies" 7o cl.4oo/o Vol. n kruiden van het tam Gods à47.ne

7. alcoholwije Discovery box NO Ghost in a Bottle 2 x 10 cl + ro cl Ambr oo/ovol. àzz3oe
8. Vermouth Carcheletto roocl. ryo/oVol à r8.55c

Voornaam Naam

1.

2.

8. Vermouth Carcheletto 1OOcl. 15%Vol

7. alcoholvrij Discovery box NO Ghost in a Bottle (3x10cl)

6. l fles L.A.M. GIN -"Driven by Ladies" TOcl.4OYIVol

5. Geschenkpakket 6 flessen (land naar keuze) wit & rood

4. Geschenkpakket 3 flessen (tand naarkeuze) bubbels, wit & rood

3. lfles Champagne Moutaux Réserve

2. Wijn-degustatiepakket gemengd 1-2 verschillende fl

1. Wijn-degustati epakket gemengd 6 verschi I lende f I

1_8,55 €

22,30€.

47,L1, G.

59,80 €

29,90<

22,35€
L22,OO€

6600€
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Pakket
Factuur
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Gemeente :Postcode

Bedrag voor
€
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