
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 medFri Frakt med

KCSKCS

Gamla favoriterGamla favoriter

Vi får i Coronans fotspår fortsätta grävaVi får i Coronans fotspår fortsätta gräva

djupt i humidoren här på Kind Cigars. Vi ärdjupt i humidoren här på Kind Cigars. Vi är

så glada och stolta över att vi lyckats fåså glada och stolta över att vi lyckats få

hem CIGARKINGS från Nicaragua, men ihem CIGARKINGS från Nicaragua, men i

övrigt är det inga av våra leveranser somövrigt är det inga av våra leveranser som

dyker upp från andra sidan pölen ännu.dyker upp från andra sidan pölen ännu.

Därför �nner du några gamla favoriter iDärför �nner du några gamla favoriter i

paketet som vi lyckligtvis har haftpaketet som vi lyckligtvis har haft

tillräckliga volymer av. Vi har även fått o�ratillräckliga volymer av. Vi har även fått o�ra

lite cigarrer från vårt "framtidslager" cigarrlite cigarrer från vårt "framtidslager" cigarr

som egentligen varit ämnade för paketsom egentligen varit ämnade för paket

planerade åratal framåt. Habanos harplanerade åratal framåt. Habanos har

också varit en stabil partner och även omockså varit en stabil partner och även om

deras humidor nu också börja bli tom harderas humidor nu också börja bli tom har

de lyckats leverera en lillpinne även dennade lyckats leverera en lillpinne även denna

månad i tillräcklig volym.månad i tillräcklig volym.

Det är helt enkelt kämpigt just nu, menDet är helt enkelt kämpigt just nu, men

utmaningar är ju till för att övervinnas, ellerutmaningar är ju till för att övervinnas, eller

hur? Och är det någon gång vi ska unnahur? Och är det någon gång vi ska unna

oss att njuta lite extra så är det nu, minaoss att njuta lite extra så är det nu, mina

vänner - ni har min välsignelse! :-Dvänner - ni har min välsignelse! :-D

Äntligen kan vi släppa denÄntligen kan vi släppa den
efterlängtade månadscigarrenefterlängtade månadscigarren
CIGARKINGS Nicaragua Sun GrownCIGARKINGS Nicaragua Sun Grown
Robusto! Den rådande situationenRobusto! Den rådande situationen
fortsätter att sätta käppar i hjulen ävenfortsätter att sätta käppar i hjulen även
för cigarrbranschen men Nicaraguaför cigarrbranschen men Nicaragua
lyckats leverera ändå och det är därförlyckats leverera ändå och det är därför
vi nu med stolthet slutligen kan lanseravi nu med stolthet slutligen kan lansera
CIGARKINGS i Sverige tillsammans medCIGARKINGS i Sverige tillsammans med
er, genom KCS, Kind Cigar Service. Vier, genom KCS, Kind Cigar Service. Vi
fortsätter helt enkelt kriga tillsammansfortsätter helt enkelt kriga tillsammans
för att efter bästa förmåga levereraför att efter bästa förmåga leverera
"det goda livet" till er... "det goda livet" till er... 

KIND CIGAR SERVICEKIND CIGAR SERVICE

GULD:GULD:   
1x Raritet, 1x Raritet, 
1xPremium, 1xPremium, 
1xPremium 21xPremium 2
2x Fokus 2x Fokus 
1xLillpinne1xLillpinne
1xLillpinne 21xLillpinne 2

SiILVER:SiILVER:   
1xPremium 1xPremium 
1xPremium 21xPremium 2
2xFokus 2xFokus 
1xLillpinne1xLillpinne

BRONS:BRONS:   
2xFokus 2xFokus 
1xLillpinne1xLillpinne

FOKUSCIGARR: 
CIGARKINGS SUN GROWN ROBUSTO 99:-
Vitola: Robusto
Ursprung: Nicaragua 
Täckblad: Ecuadorian Sun Grown
MEDIUM-FULL

LILLPINNE: 
POR LARRANAGA PETIT CORONA 79:- 
Vitola: Petit Corona
Ursprung: Kuba 
Täckblad: Kuba
MILD-MEDIUM

PREMIUMCIGARR:
CALDWELL LOST & FOUND LA WHATEVER 129:-
Vitola: Toro
Ursprung: Dominikanska Republiken
Täckblad: N/A
MEDIUM-FULL

PREMIUMCIGARR 2:
FREYJA VALHALLA (GULD)  149:-
FREYJA SESSRUMNIR (SILVER) 119:- 
Vitola: Robusto/Corona Larga
Ursprung: Dominikanska Republiken
Täckblad: DR Criollo 98
FULL

LILLPINNE 2:
CIGARKINGS SUN GROWN CORONITA
Vitola: Coronita
Ursprung: Nicaragua
Täckblad: Ecuadorian Sun Grown
MEDIUM-FULL

RARITET: 
KINDA KCSB TORPEDO 179:-
Vitola: Torpedo
Ursprung: N/A
Täckblad: Costa Rica
MEDIUM

I MIN KCS-LEVERANSI MIN KCS-LEVERANS


