
EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDEN   |   KILDARE VILLAGE DUBLIN   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIJS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANKFURT 

INGOLSTADT VILLAGE MÜNCHEN   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUSSEL   |   F IDENZA VILLAGE MIL A AN   |   LA ROCA VILL AGE BARCELONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINA    SUZHOU VILL AGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHAI

*krijgt op de outletprijs. De aanbieding kan variëren afhankelijk van de Village en waar de Valet Parking niet beschikbaar is, ontvangt u een drank voucher of Hands Free Shopping in de plaats. Gelieve dit na te gaan 
wanneer u aankomt in de Village.Aanbieding geldig van 15/06/2017 tot en met 15/09/2017. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Aanbieding geldt zo lang de voorraad strekt, kan per Village verschillen en is enkel 
geldig in deelnemende Chic Outlet Shopping® Villages. De aanbieding is niet geldig tijdens periodes met extra kortingen of tijdens sperperiodes. De data van sperperiodes en periodes met extra kortingen vindt u online 
op ChicOutletShopping.com/viptandc. De aanbieding kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken. De VIP-kaart is alleen geldig in de deelnemende boetieks/restaurants en de al dan niet 
afgifte van de kaart is ter discretie van de aanbieder. Chic Outlet Shopping® is een geregistreerd handelsmerk van Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 06/17

ELKE DAG IETS 
ONVERWACHTS
Exclusieve Avis winkeluitnodiging

Ontdek doorheen de Collectie van Villages meer dan 1000 boetieks van vooraanstaande merken 
zoals Anya Hindmarch, Bally en Stella McCartney met outletprijzen tot wel 60%* voordeliger dan de 
aanbevolen verkoopprijs, en onmiddellijke belastingteruggave. Find your fabulous.

Uw speciale voordelen:

 ∙ Een VIP-Kaart waarmee u 10% extra voordeel krijgt op de outletprijs in de deelnemende boetieks.

 ∙ Gratis gebruik van de Valet Parking-service voor een aangename winkelervaring

Om van bovenstaande aanbiedingen gebruik te maken, dient u enkel uw huurovereenkomst van 
Avis samen met deze uitnodiging te tonen bij het Village Welcome Centre of Tourist Information 
Centre op de dag van uw bezoek, voordat u gaat winkelen

Aanbieding geldig van 15 juni tot en met 15 september 2017.


