PUZZEL

WOORDZOEKER

Bel
& Win
We hebben deze keer weer een
prachtige prijs die u kunt winnen
als u de oplossing van de puzzel
goed hebt. Hoe het werkt? Maak de
puzzel, noteer de oplossing en bel
of sms de oplossing door. U kunt zo
vaak meedoen als u wilt. Succes!

PUZZELPRIJS

MAAK KANS OP EEN VAN DE 30 (!)
DIGITALE DEURSPIONNEN

T.W.V. € 99,95 PER STUK
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Bel 0909-0108
Bel 0909-0108 (€ 0,60 per gesprek),
kies voor optie 1 (puzzelprijs) en
spreek de oplossing in en of u voor
KBO-PCOB belt of voor NOOM!
Uw telefoonnummer wordt automatisch genoteerd.

Of sms naar 3111
Sms naar 3111 de tekst MAGAZINE
<spatie> OPLOSSING +
NOOM of KBO-PCOB
Dus bijvoorbeeld: magazine broodkruimel KBO-PCOB
(€ 0,60 per deelname).
Hebt u een geheim nummer?
Sms dan behalve de oplossing ook
uw telefoonnummer.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht.
Oplossing puzzel juli/
augustus-nummer: vissen

Sluitingsdatum
U kunt meedingen naar deze prijs
tot 22 september 2020

VEILIG DE DEUR OPENEN
MET DE AXA DIGITALE DEURSPION DDS 2
Met deze digitale deurspion op uw deur kunt u op het
beeldscherm aan de binnenkant van uw deur goed zien wie
er voor de deur staat als er wordt aangebeld.
Zo kunt u bepalen voor wie u de deur wel of niet opendoet,
zonder dat de ander u ziet. Dat geeft een veilig gevoel.
U kunt ook instellen dat de digitale deurspion foto’s maakt
van iedereen die aanbelt. Zo ziet u precies wie er bij u langs is
geweest. De deurspion heeft een infraroodcamera, waardoor
u ook in de avond of in een donkere galerij duidelijk kunt zien
wie er voor uw deur staat.
De digitale deurspionnen van AXA zijn makkelijk te monteren
en passen op alle deuren met een dikte tussen de 38 en 110
mm. Let op: de deurspion past niet op een glazen deur!
Meer info op www.axahome.info/digitaledeurspion
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Voordelen:
• Helder en groot scherm (3,2 inch)
• Makkelijk bedienbaar, ook voor kinderen en ouderen
• Eenvoudig te monteren
• Ook goed zicht in donker, door infraroodcamera
• Deurbelfunctie
• Optie: automatisch maken van foto’s

LET OP BIJ DOORGEVEN OPLOSSING
VAN DE PUZZEL!
Seniorenorganisatie NOOM doet ook mee met
deze actie. Spreek daarom tegelijk met de
oplossing ook in of u voor KBO-PCOB belt of
voor NOOM!
Doet u mee via sms? Sms dan naar 3111 de tekst
MAGAZINE <spatie> OPLOSSING + NOOM of
KBO-PCOB
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