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Toonbankactie week 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperial Tobacco Benelux (ITN(B)) 

Gauloises RYO wordt John Player Special RYO 

Vanaf maart 2018 wordt Gauloises Zwaar en Vol 40 gram gemigreerd naar John Player Special RYO. Om 

de consument te begeleiden zullen wij vanaf ca. week 50 een overgangsverpakking leveren onder de 

naam Gauloises maar met de bekende John Player Special kenmerken. 

Met deze overgangsverpakking zullen we de prijzen en gewichten op het niveau brengen van John 

Player Special 50 gram. 

Hieronder volgen de logistieke gegevens van beide producten: 
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John Player Special Silver wordt John Player Special Blue 

U bent reeds geïnformeerd dat John Player Special Silver wordt aangepast naar John Player Special Blue. 

Vanaf week 50 zal de definitieve John Player Special Blue verpakking instromen. Tevens zal de 

slofinhoud van de John Play Special Blue Maxi Pack weer terug gaan naar 10 packs i.p.v. de tijdelijke 8 

packs. 

Hieronder volgen de logistieke gegevens van het betreffende product: 
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Nederlandse Loterij 

We gaan weer knallen! Nog niet met vuurwerk, maar met de 

verkoop van Oudejaarsloten.  

Vanaf 10 november 18:05 start de verkoop voor de 

Oudejaarstrekking.  

 

De Oudejaarstrekking heeft het grootste prijzenpakket van 

Nederland. 

Met een hoofdprijs van 30 miljoen euro en als klap op de 

vuurpijl nog de inmiddels bekende 250 MINI’s moet het weer 

een knaller van een trekking gaan worden! 

Alle belangrijke zaken op een rij: 

•         Verkopen vanaf 10 november 18:05 mogelijk. 

•         Loten verkopen gaat via een speciale knop in het 

hoofdmenu van de terminal. 

•           Alle winkels hebben het speciale Lotpapier voor de 

Oudejaarstrekking op 1 november ontvangen.  

De rolcode is 20. 

•         Er zijn hele en halve Oudejaarsloten. Een half Lot kost € 15,-, een heel Lot kost € 30,-. 

•         Het prijzenpakket bevat geen Jackpot, wel een hoofdprijs van 30 miljoen. 

•         Er is geen XL optie mogelijk. 

•         De winkel materialen* ontvangt de winkels op 9 december. 

•         Meespelen mag vanaf 18 jaar. 

•         Meer informatie over de Oudejaarstrekking en het bijbehorende prijzenpakket kunt u vinden op 

www.staatsloterij.nl. 


