
Du får alltid bonuspoäng på dinDu får alltid bonuspoäng på dinaa
 köp i webbshoppen och som medlem är köp i webbshoppen och som medlem är
dina poäng värda mer. Du har dessutomdina poäng värda mer. Du har dessutom
alltid 10% rabatt på hellådor i  web-alltid 10% rabatt på hellådor i  web-
shoppen (gäller ordinarie pris och kan ejshoppen (gäller ordinarie pris och kan ej
kombineras med andra erbjudanden).kombineras med andra erbjudanden).

Bonus & RabattBonus & Rabatt

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

Snabb leveransSnabb leverans

Med KCS har du var Med KCS har du var månad månad 
möjligheten att samla dina beställningar imöjligheten att samla dina beställningar i
webshoppen & välja "leverera med mittwebshoppen & välja "leverera med mitt
abonnemang" som fraktalterantiv och fåabonnemang" som fraktalterantiv och få
allt fakturerat och levererat tillsammansallt fakturerat och levererat tillsammans
med ditt KCS-paket fraktfritt.med ditt KCS-paket fraktfritt.

Fri Frakt med KCSFri Frakt med KCS

Fokus på InhouseFokus på Inhouse
Brands & NytänkandeBrands & Nytänkande
Den här månaden har Enrique & PappaDen här månaden har Enrique & Pappa
Seijas försett oss med en helt unik cigarr,Seijas försett oss med en helt unik cigarr,
en boxpressad utgåva av den älskadeen boxpressad utgåva av den älskade
Matilde Oscura Toro, som dessutom lagratMatilde Oscura Toro, som dessutom lagrat
i nästan 3 år. Detta har vi parat med eni nästan 3 år. Detta har vi parat med en
lagrad kuban samt ett axplock från Risteslagrad kuban samt ett axplock från Ristes
Jas Sum Kral. På platsen som raritetscigarrJas Sum Kral. På platsen som raritetscigarr
hittar ni inget mindre än den omtaladehittar ni inget mindre än den omtalade
Cremellon från Casdagli, en cigarr som jagCremellon från Casdagli, en cigarr som jag
plockat in direkt från min privata samling.plockat in direkt från min privata samling.

Ja, som ni förstår så har vi verkligenJa, som ni förstår så har vi verkligen
ansträngt oss för att skapa något riktigt braansträngt oss för att skapa något riktigt bra
åt er, trots läget med den förbannadeåt er, trots läget med den förbannade
Covid-19.Covid-19.

Det är min innerliga förhoppning att ni allaDet är min innerliga förhoppning att ni alla
ska få ett gäng fantastiska stunder i solenska få ett gäng fantastiska stunder i solen
med månadens paket...med månadens paket...

Ta hand om er nu och håll er friska!Ta hand om er nu och håll er friska!

Även om saker och ting börjar lätta uppÄven om saker och ting börjar lätta upp
i världen har vi  fortfarande bekymmeri världen har vi  fortfarande bekymmer
med leveranser av såväl cigarrer sommed leveranser av såväl cigarrer som
tryckmaterial vilket innebär att vi äventryckmaterial vilket innebär att vi även
denna gång har blott ettdenna gång har blott ett
digitalt följebrev. Vi har även pusslatdigitalt följebrev. Vi har även pusslat
ihop paketet lite annorlunda än vi initialtihop paketet lite annorlunda än vi initialt
hade tänkt. Men som jag brukar säga:hade tänkt. Men som jag brukar säga:
"Kan man inte leverera så får"Kan man inte leverera så får
man överlevrerera" och det tycker jagman överlevrerera" och det tycker jag
verkligen att vi gör med Den härverkligen att vi gör med Den här
månadens KCS-leverans. Minmånadens KCS-leverans. Min
förhoppning är dock att vi är åter till liteförhoppning är dock att vi är åter till lite
mer vanliga rutiner med start i juli.mer vanliga rutiner med start i juli.

KIND CIGAR SERVICEKIND CIGAR SERVICE
GULD:GULD:   
1x Raritet, 1x Raritet, 
1xPremium, 1xPremium, 
1xPremium 21xPremium 2
2x Fokus 2x Fokus 
3xLillpinne3xLillpinne

SiILVER:SiILVER:   
1xPremium 1xPremium 
1xPremium 21xPremium 2
2xFokus 2xFokus 
2xLillpinne2xLillpinne

BRONS:BRONS:   
1xFokus 1xFokus 
1xLillpinne1xLillpinne
1xLillpinne 21xLillpinne 2

FOKUSCIGARR: 
MATILDE OSCURA SPECIAL EDT. BOXPRESS 99:-
Vitola: Toro
Ursprung: Dominikanska Republiken 
Täckblad: Mexican San Andrés
FULL

LILLPINNE: 
Rafael González Perlas 2016 55:- 
Vitola: Perlas (Petit Corona)
Ursprung: Kuba 
Täckblad: Kuba
MEDIUM

PREMIUMCIGARR:
Jas Sum Kral Tyrannical Buc 50 Connecticut 109:-
Vitola: Toro
Ursprung: Nicaragua
Täckblad: Ecuadorian Connecticut Shade
MEDIUM-FULL

PREMIUMCIGARR 2:
Jas Sum Kral Tyrannical Buc 50 Maduro 109:-
Vitola: Toro
Ursprung: Nicaragua
Täckblad: Broadleaf Maduro
FULL

LILLPINNE 2:
Jas Sum Kral Tyrannical Buc 48 Connecticut 99:-
Vitola: Short Robusto
Ursprung: Nicaragua
Täckblad: Ecuadorian Connecticut Shade
MEDIUM-FULL

RARITET: 
Casdagli Daughters of The Wind Cremello 185:-
Vitola: Lancero
Ursprung: Costa Rica
Täckblad: Ecuadorian Connecticut
MEDIUM

I MIN KCS-LEVERANSI MIN KCS-LEVERANS


