
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 KCSSemestertiderSemestertider
Det är semestertider i den lilla cigarrbutikenDet är semestertider i den lilla cigarrbutiken

och det är semester hos mångaoch det är semester hos många

leverantörer just nu men men det hindrar juleverantörer just nu men men det hindrar ju

inte oss från att njuta gott. Vad säger ni tillinte oss från att njuta gott. Vad säger ni till

exempel om en Basilica C#3 , även den frånexempel om en Basilica C#3 , även den från

Casdagli, en Partagas  Aristocrats och en VFCasdagli, en Partagas  Aristocrats och en VF

Gran Reserva 2020? Annars hoppas jag attGran Reserva 2020? Annars hoppas jag att

ni har det bra där ute i sommarsverige ochni har det bra där ute i sommarsverige och

att ni fått chansen att vila upp er lite - självatt ni fått chansen att vila upp er lite - själv

tänkte jag försöka ta en vecka nu ochtänkte jag försöka ta en vecka nu och

stänga ner så många kanaler som möjligt utstänga ner så många kanaler som möjligt ut

mot världen för att kunna återhämta mig litemot världen för att kunna återhämta mig lite

och njuta till max av familj och allsköns gottoch njuta till max av familj och allsköns gott

som livet har att ge...en och annan cigarr lärsom livet har att ge...en och annan cigarr lär

det bli...per dag ;-)det bli...per dag ;-)

Glad Sommar på er!Glad Sommar på er!

Med vänlig hälsning,Med vänlig hälsning,

Karl Martin Brix NelsonKarl Martin Brix Nelson

Vi har den här gången lyckats skakaVi har den här gången lyckats skaka

fram tillräcklig volym av Casdaglisfram tillräcklig volym av Casdaglis

Special-release, Daughters of the windSpecial-release, Daughters of the wind

Pony Express. Det här är en cigarr somPony Express. Det här är en cigarr som

för mig personligen är årets cigarr 2021för mig personligen är årets cigarr 2021

hittills. Den har även fått en mängd �nahittills. Den har även fått en mängd �na

recensioner runt om i världen. Den ärrecensioner runt om i världen. Den är

helt enkelt världsklass. Jeremy står redohelt enkelt världsklass. Jeremy står redo

att besöka Sverige igen för lite event såatt besöka Sverige igen för lite event så

fort det känns okej att hålla ordentligafort det känns okej att hålla ordentliga

event igen och han har även lovat attevent igen och han har även lovat att

dra med sig senaste släppet Villadra med sig senaste släppet Villa

Casdagli till den svenska marknadenCasdagli till den svenska marknaden

när han kommer hit - så det ser vi framnär han kommer hit - så det ser vi fram

emot!emot!

KIND CIGAR SERVICEKIND CIGAR SERVICE

GULD:GULD:   
1x Raritet, 1x Raritet, 
1xPremium, 1xPremium, 
2x Fokus 2x Fokus 
2xLillpinne2xLillpinne

SiILVER:SiILVER:   
1xPremium 1xPremium 
2xFokus2xFokus
1xLillpinne1xLillpinne

BRONS:BRONS:   
1xFokus1xFokus
1xLillpinne1xLillpinne

FOKUSCIGARR

CASDAGLI CIGARS DOTW PONY EXPRESS 225:-

Vitola: 48x6 Box Pressed

Ursprung: Costa Rica 

Täckblad: Ecudorian Habano

MEDIUM-FULL

LILLPINNE

 

Partagas Aristocrats 59:- 

Vitola: Petit Corona

Ursprung: Kuba 

Täckblad: N/A

MEDIUM-FULL

PREMIUMCIGARR

CASDAGLI BASILICA C#3 135:- 

Vitola: Short Robusto

Ursprung: DR

Täckblad: Ecuadorian Corojo

MEDIUM

RARITET

VegaFina Gran Reserva 2020 165:-

Vitola: Toro

Ursprung: Nicaragua

Täckblad: Cuban Seed Ecuador

MEDIUM-FULL

I MIN KCS-LEVERANSI MIN KCS-LEVERANS


