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Uw ProxiClub-evenementen

V.U.: Xavier Huberland, Belgacom Mobile N.V., Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel (STAT1-event silver-NL-02/2004)

Nog vragen?

Bel de ProxiClub-klantendienst
op het gratis nummer 2440 vanaf uw Proximus-gsm of
+32 (0)475 15 24 40 met een ander toestel in België
of vanuit het buitenland.

Een wens? Een droom?
Wil u graag uitgenodigd worden op evenementen van uw
voorkeur? Vul dan on line de ProxiClub-enquête
in op www.proximus.be.

Kies voor een
concertzaal of het
racecircuit!

Word piloot
Waag uw kans op de ProxiClub-preselecties!

tijdens de

Op 27 en 28 maart 2004 vindt op de indoor karting Inkart in Puurs een eerste selectieweekend
plaats om het pilotenteam voor de ProxiClub-MINI Challenge samen te stellen.

MINI Challenge

Op het programma staat:

Bestuur binnenkort onze
MINI-racewagen

●

Een kartingcompetitie, waarbij ProxiClub-leden* uitgedaagd worden om de beste tijd te rijden.

●

De MINI Driving School: een tweede selectieronde voor de 32 winnaars** van de kartingcompetitie.

●

Naast de preselectie zijn tal van animaties voorzien voor groot en klein.

Indien u geselecteerd wordt uit de MINI Driving School, maakt u kans
om de ProxiClub-MINI te besturen tijdens de ProxiClub-MINI
Challenge. Spanning verzekerd!

Hebt u er altijd al van gedroomd om achter het stuur van een
racewagen te kruipen? Laat deze unieke kans dan niet liggen. Neem

U kan een deelnamepakket winnen via onze sms-wedstrijd.

deel aan het ProxiClub-selectieweekend voor de MINI Challenge.

Het pakket omvat:

Ook dit jaar is ProxiClub van de partij in deze spectaculaire

●

Deelname aan de preselectie voor 1 persoon.

racecompetitie. Tijdens de MINI Challenge nemen 44 MINI’s het

●

Toegang voor 3 supporters (volwassene of kind)
tot alle animaties.

tegen elkaar op in zeven manches, die op de circuits van Zolder en
Francorchamps gereden worden.
De ProxiClub-MINI zal ter ere van 10 jaar Proximus symbolisch
het nummer 10 dragen en bemand worden
door het ProxiClub-team.

Wil u meer weten over deze wedstrijd?
Op pagina 6 verneemt u er alles over.
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* Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs B.
** Personen in het bezit van een officieel kartingpiloot-attest, komen niet in
aanmerking voor de tweede selectieronde.

ProxiClub
Concert for You

Exclusief Proximusverjaardagsconcert

presenteert

Dit jaar blaast Proximus tien kaarsjes uit. Om dit te vieren nodigen we u

Night of the Proms
Special Birthday Edition

graag uit op de Night of the Proms Special Birthday Edition. Kom mee
feesten en laat u meeslepen door een ongelooflijke sfeer die zijn gelijke in Europa
niet kent.

De Night of the Proms hoeven we u niet meer voor te stellen.

Dit jaar vindt het muziekspektakel plaats op 29 april 2004 in de Spiroudome in

De combinatie van sfeervolle klassieke muziek en bekende popsongs

Charleroi. Als avant-première van de Franse tournee.

biedt elk jaar opnieuw een niet te missen spektakel.
Het orkest Il Novecento, het 50-koppige koor Fine Fleur én een rits

Als Silver-lid kan u een exclusief ‘ProxiClub Concert for You’-pakket

nationale en internationale sterren, zoals de Pointer Sisters, John Miles en

winnen, door deel te nemen aan onze sms-wedstrijd.

Natalie Choquette staan garant voor muzikaal vuurwerk.

Het pakket omvat:
●

Twee tickets.

●

Twee drankbonnetjes.

●

Een parkeerkaart.

●

Een verjaardagsgeschenk.
Kijk snel op pagina 7 hoe u kan
deelnemen!
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Voor de preselecties
van de MINI
Challenge 2004

Maak uw keuze

Voor de Night of the Proms
Special Birthday Edition
●

●

+32 (0)477 179 885** met de code: silver29

Stuur op woensdag 10 maart 2004 tussen 8 en
●

22 uur een sms* naar het nummer

Stuur uw sms-bericht met uw eigen gsm. Alleen zo kunnen we achterhalen
of u ProxiClub-lid bent.

+32 (0)477 179 885**.
●

Stuur op donderdag 11 maart 2004 tussen 8 en 22 uur een sms* naar het nummer

Kies uit de tabel de code die overeenstemt
met uw keuze:

●

Uw reservering wordt binnen twee uur per sms bevestigd.

●

Geen geluk? Waag opnieuw uw kans! U kan meermaals meedoen, maar slechts één
keer winnen.

dag
27 maart 2004

28 maart 2004

●

aantal personen
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen

code
zaterdag1
zaterdag2
zaterdag3
zaterdag4
Zondag1
zondag2
zondag3
zondag4

●

met alle praktische informatie.
●

** Tarief vanuit België afhankelijk van uw tariefplan. Vanuit het buitenland varieert het
tarief per sms naargelang het land en de operator. Wedstrijd zonder
aankoopverplichting. Wedstrijdreglement verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag bij
Proximus, attn. ProxiClub, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel.

Stuur uw sms-bericht met uw eigen gsm.
Uw reservering wordt binnen twee uur per sms
bevestigd.

●

Geen geluk? Waag opnieuw uw kans! U kan meermaals
meedoen, maar slechts één keer winnen.

●

U ontvangt uiterlijk op 19 maart 2004 per post een
bevestigingsbrief met alle praktische informatie.

●

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

* Enkel volledig correct ingevulde berichten worden aanvaard

Alleen zo kunnen we achterhalen of u ProxiClub-lid bent.
●

U ontvangt uiterlijk op 19 maart 2004 per post een bevestigingsbrief

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
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