
Du får alltid bonuspoäng på dina köpDu får alltid bonuspoäng på dina köp
i webbshoppen och som medlem äri webbshoppen och som medlem är
dina poäng värda mer. Du hardina poäng värda mer. Du har
dessutom alltid 10% rabatt pådessutom alltid 10% rabatt på
hellådor i webbshoppen (gällerhellådor i webbshoppen (gäller
ordinarie pris och kan ej kombinerasordinarie pris och kan ej kombineras
med andra erbjudanden).med andra erbjudanden).

Bonuspoäng påBonuspoäng på
dina köp samtdina köp samt
medlemsrabatt!medlemsrabatt!

Vi skickar med PostNord A-Post tillVi skickar med PostNord A-Post till
dig, antingen direkt hem tilldig, antingen direkt hem till
brevlådan eller till ombud. Litebrevlådan eller till ombud. Lite
beroende på hur mycket du beställtberoende på hur mycket du beställt
utöver ditt KCS-paket.utöver ditt KCS-paket.

Snabb leveransSnabb leverans

Med abonnemanget har du varMed abonnemanget har du var
månad möjligheten att samla dinamånad möjligheten att samla dina
beställningar i webshoppen och väljabeställningar i webshoppen och välja
"leverera med mitt abonnemang" som"leverera med mitt abonnemang" som
fraktalterantiv och få allt faktureratfraktalterantiv och få allt fakturerat
och levererat tillsammans med dittoch levererat tillsammans med ditt
cigarrabonnemang fraktfritt.cigarrabonnemang fraktfritt.

Fri Frakt med KCSFri Frakt med KCS

Nytt från KubaNytt från Kuba
och Guldkorn frånoch Guldkorn från
DR och NicaraguaDR och Nicaragua
Den här månaden har vi fått den storaDen här månaden har vi fått den stora

äran att lansera en nygammal kuban påäran att lansera en nygammal kuban på

den svenska marknaden. Ingen mindreden svenska marknaden. Ingen mindre

än entusiastfavoriten Por Larranagaän entusiastfavoriten Por Larranaga

Montecarlo! Detta är en mild och liteMontecarlo! Detta är en mild och lite

krämig pjäs med ljusa toner av citruskrämig pjäs med ljusa toner av citrus

och ljunghonung, perfekt tilloch ljunghonung, perfekt till

morgonka�et i trädgården eller påmorgonka�et i trädgården eller på

balkongen. Vi har parat upp den ibalkongen. Vi har parat upp den i

leveransen med ett par riktiga höjdareleveransen med ett par riktiga höjdare

från Dominikanska och Nicaragua somfrån Dominikanska och Nicaragua som

tillsammans levererar ett riktigt bratillsammans levererar ett riktigt bra

värde i paketet. Med förhoppning om attvärde i paketet. Med förhoppning om att

du ska njuta fullt ut i försommarvärmen!du ska njuta fullt ut i försommarvärmen!

Maj månad och vi plågas fortfarandeMaj månad och vi plågas fortfarande

under Covic-19. Som tur är hindrar detunder Covic-19. Som tur är hindrar det

inte majoriteten av oss att njuta avinte majoriteten av oss att njuta av

naturens gåvor. Sol, uteliv och en cigarr inaturens gåvor. Sol, uteliv och en cigarr i

en skön stol. Det kanske är så att vien skön stol. Det kanske är så att vi

behöver just det mer än någonsin nubehöver just det mer än någonsin nu

när vi tvingas hålla avstånd till såvälnär vi tvingas hålla avstånd till såväl

främlingar som nära och kära?främlingar som nära och kära?

-KIND CIGAR SERVICE--KIND CIGAR SERVICE- - I MIN LEVERANS -- I MIN LEVERANS -
GULD: GULD: 1x Raritet, 1x Raritet, 1xPremium, 1xPremium, 
1xPremium 2, 1xPremium 2, 2x Fokus, 2x Fokus, 2xLillpinne2xLillpinne

SiILVER: SiILVER: 1xPremium, 1xPremium 2,1xPremium, 1xPremium 2,
2xFokus, 2xFokus, 1xLillpinne1xLillpinne

BRONS: 1xFokus, 2xLillpinneBRONS: 1xFokus, 2xLillpinne

FOKUSCIGARR: FOKUSCIGARR: 
POR LARRANAGA MONTECARLO 59:-POR LARRANAGA MONTECARLO 59:-
Vitola: DeliciososVitola: Deliciosos
Ursprung: Kuba Ursprung: Kuba 
Täckblad: KubaTäckblad: Kuba
MILDMILD

LILLPINNE: LILLPINNE: 
CORNELIUS & ANTHONY DADDY MAC 119/109:- CORNELIUS & ANTHONY DADDY MAC 119/109:- 
Vitola: Robusto / Corona GordaVitola: Robusto / Corona Gorda
Ursprung: Nicaragua Ursprung: Nicaragua 
Täckblad: BrasilienTäckblad: Brasilien
MEDIUM-FULLMEDIUM-FULL

PREMIUMCIGARR:PREMIUMCIGARR:
CASDAGLI BASILICA C NO.1 169:-CASDAGLI BASILICA C NO.1 169:-
Vitola: ToroVitola: Toro
Ursprung: Dominikanska RepublikenUrsprung: Dominikanska Republiken
Täckblad: Brazilian CubraTäckblad: Brazilian Cubra
MEDIUM-FULLMEDIUM-FULL

PREMIUMCIGARR 2:PREMIUMCIGARR 2:
SENORIAL MADURO EL CUADRO 129:-SENORIAL MADURO EL CUADRO 129:-
Vitola: Corona BoxpressedVitola: Corona Boxpressed
Ursprung: Dominikanska Republiken Täckblad:Ursprung: Dominikanska Republiken Täckblad:
Mexican San AndrésMexican San Andrés
MEDIUM-FULLMEDIUM-FULL

RARITET: RARITET: 
SMOKING JACKET "HENKIE" 175:-SMOKING JACKET "HENKIE" 175:-
Vitola: ToroVitola: Toro
Ursprung: Dominikanska RepublikenUrsprung: Dominikanska Republiken
Täckblad: CotuiTäckblad: Cotui
MEDIUM-FULLMEDIUM-FULL


