
Denise Matteucci 

From: Kjeld Dam [kjelddam@hotmail.com]

Sent: Wednesday, October 31, 2007 5:24 PM

To: Denise Matteucci

Subject: FW: Gratis Apacer MP3-speler 2 GB bij PC Magazine!

Page 1 of 3

10/31/2007

 

Hee Denise, 
  

Kijk eens wat ik in mijn prive inbox kreeg: 
  

:) 
Kjeld. 

 
 

 

Date: Wed, 31 Oct 2007 15:14:36 +0100 
From: PCMagazine_be@minoc.info 

To: kjelddam@hotmail.com 
Subject: Gratis Apacer MP3-speler 2 GB bij PC Magazine!  

 
 

Dit is een html-nieuwsbrief van PC Magazine. Krijgt u deze 
nieuwsbrief onvolledig of onleesbaar in uw mailbox? Surf dan 

naar onze website.  

Gratis APACER AU350 MP3-
SPELER 2 GB 

Nu bij een abonnement op PC Magazine. 
Reageer snel! 

Uw gratis MP3-speler 
van 2 GB : 

� 1. Makkelijk mee te 
nemen  

� 2. High-sensitive 
oortelefoontjes  

� 3. Met herlaadbare 
Li-Polymer batterij  

� 4. USB 2.0  
� 5. Speelt zowel 
mp3- als wma-
bestanden  

� 6. Compatibel met 
Windows 
98/ME/2000/XP/Vista  

� 7. Levensduur 

Exclusief 

abonnementsaanbod 

voor jou:  

U 
leest het goed: een gratis mp3-
speler van 2 GB.  
 
De Apacer AU350 MP3-speler 2 GB. 



 

batterij tot 11 uur 

Apacer AU350 2 

GB : 

Deze ultradunne speler 
heeft USB 2.0 aan boord, 
speelt zowel mp3- als 
wma-bestanden en wordt 
geleverd met high 
sensitivity oortelefoontjes 
én 7 standaard equalizer-
settings (van jazz tot 
rock). 
 

  

Voorwaarden 

Aanbieding geldig in 
België, enkel voor nieuwe 
abonnees, tot 
30/11/2007 of uitputting 
van de voorraad! De 
volledige voorwaarden 
leest je hieronder.   

Die krijgt u nu van ons. Gratis, bij 
een abonnement op PC Magazine. 

Tijdelijk aanbod: 

reageer nu! 

Reageer nu, want dit is een tijdelijk 
aanbod.  

 
Ga nu in op dit aanbod, en neem een 
abonnement op PC Magazine. 
U krijgt gratis de Apacer AU350 MP3-
speler 2 GB.  
U ontvangt 11 nummers van PC 
Magazine per jaar en betaalt met de 
formule van domiciliëring per jaar 62 
euro (dus 15,50 euro per trimester). 

Reageer nu: klik 
hier 

Minoc Business Press is uitgever van Clickx Magazine, FWD Magazine, Windows Vista Magazine, PC Magazine, 
Smart Business Strategies, IT Professional, ZDNet en GameSpot.  
   
Minoc Business Press respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in relatie tot uw 
gebruik van onze website te beschermen. Raadpleeg ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden voor meer 
informatie. 
  
Dit is een uitzonderlijke promotie/nieuwsbrief van Minoc Business Press (Parklaan 22 bus 10, Turnhout, Belgie). U 
ontvangt dit bericht omdat uw gegevens werden opgenomen in de database van Minoc Business Press. Wenst u 
deze uitzonderlijke nieuwsbrieven niet meer te ontvangen? U kunt uw registratie hiertoe aanpassen op onze sites 
(bijv. http://pcmagazine.zdnet.be/login.cfm). Misbruik kan gemeld worden op privacy@minoc.com. 
  
Voorwaarden aanbod: aanbieding geldig in België, tot 30/11/2007 of uitputting van de voorraad, indien je de 
vorige 3 maand géén abonnee was van PC Magazine en aan de goedkeuring van de abonnementendienst 
onderhevig. Het abonnement loopt tot wederopzegging, met een minimum looptijd van 12 maand. Indien je het 
abonnement stopzet binnen de 12 maanden, wordt het geschenk gefactureerd aan de prijs van 49,90 euro. Wens 
je nu geen abonnnement te nemen, maar wel het geschenk te ontvangen, dan stellen wij voor dat je ons je 
persoonlijke gegevens opstuurt in een eenvoudig briefje waarin je vermeldt dat je het geschenk graag ontvangt. 
We bezorgen je dan alle informatie voor het betalen van de administratie- (34 euro) en verzendkosten (15,90 
euro). De meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om je aanvraag te beantwoorden en worden 
opgenomen in het adressenbestand van Minoc Business Press (Parklaan 22 b10, 2300 Turnhout) om je op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. Tenzij schriftelijk verzet mogen jouw persoonsgegevens doorgegeven 
worden aan derden. Je hebt steeds het recht op toegang, verbetering en schrapping van deze gegevens. Elke 
mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het magazine vermeld en daarna automatisch toegepast. Je kan altijd je 
abonnement opzeggen binnen de gangbare termijn. Je ontvangt het geschenk nadat de eerste schijf van je 
rekening is gehouden. Door ondertekening ga je akkoord met de algemene abonnementsvoorwaarden van Minoc 
Business Press (http://shop.minoc.com/shopping/1/privacy.cfm). 
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Windows Live Messenger het beste van de toekomst Download NU! Windows Live Messenger! 
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