
HOE DIT WERK
3 MAKLIKE STAPPE

Ons weet jy is dol op rooi rose. 
En in vandag se vinnige tye is 
innovering iets wat almal se lewe 
kan verbeter. Nuwe idees; om met 
die jongste dinge tred te hou. Dis 
hoekom ons weet jy gaan baie van  
die nuwe intekenervaring hou.

So waaroor gaan dit alles? Dit gaan veral oor gerief, 
en kom ons wees maar eerlik, dis iets waarvan 
elkeen hou. Caxton Magazines en Woolworths 
het saamgespan om dit makliker as ooit te maak 
om jou rooi rose elke maand te kry. Hoe? So 
eenvoudig soos een-twee-drie: Jy hoef slegs aanlyn 
te registreer vir jou jaarlikse subskripsie, en kry dan 
elke maand ’n SMS-kode waarmee jy jou tydskrif 
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spaar jou tyd, en jy kry boonop al daardie spesiale 
tydskrifgeskenke wat slegs in die winkels beskikbaar 
is ... ’n groot voordeel! Dis die opwindende nuwe 
manier om op jou geliefkoosde tydskrif in te teken. 
Waarvoor wag jy … klik op www.magsathome.
co.za/Magazing.htm vir al die besonderhede en 
word deel van die rooi rose-leefstyl. 

WONDERLIKE 
AANBIEDINGS!
Jy as intekenaar wat jou tydskrif by ’n 
Woolworths-winkel afhaal, kan nou ook  
die spesiale geskenke kry wat slegs in 
tydskrifte aangebied word wat in 
Woolworths verkoop word.

REËLS EN VOORWAARDES:
1. Hierdie aanbod geld slegs nuwe subskripsies.
2. Hierdie koopbewys mag saam met enige ander Woolworths-  

koopbewys gebruik word.
3. Hierdie koopbewys moet saam met enige van die volgende kaarte* 

gebruik word: Woolworths Credit Card, Woolworths WRewards 
Card, Woolworths Store Card, MySchool MyVillage MyPlanet.

4. Die koopbewys mag nie gebruik word vir die betaling van dienste of 
geskenkbewyse of in ruil vir kontant aangebied word nie.

5. Misbruik van hierdie koopbewys is bedrog.
6. Hierdie koopbewys is nie geldig via www.woolworths.co.za of  

Woolworths Foodstops by Engen nie.
7. Hierdie koopbewys kan nie vervang word as dit sou wegraak nie.
8. Hierdie koopbewys is slegs geldig in Suid-Afrika.
9. Hierdie koopbewys mag slegs eenmalig vir betaling aangebied word.
10. Hierdie koopbewys mag tesame met ander Woolworths Foods-  

koopbewyse in ’n enkele transaksie gebruik word.
11. Nie van toepassing op weeklikse tydskrifte nie.
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ONTVANG JOU  
MAANDELIKSE 
TYDSKRIF-  
KOOPBEWYS  
VIA SMS

HAAL JOU TYDSKRIF 
AF: GEBRUIK JOU  
WOOLIES-KAART EN 
HOU JOU KOOPBEWYS- 
STAAFKODE GEREED
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OPSIE
HET JY NIE ’N WOOLIES-KAART NIE? 
KRY EEN BY JOU NAASTE WOOLIES-WINKEL
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