Envolva-se na

OFERTA

para si!
que temos

um conjunto
de toalhas
Na compra de um ferro
de caldeira, Ixeo ou um
aspirador trenó Rowenta*
*com preço de compra >100€

Campanha válida para compras efetuadas
de 1 de Abril a 31 de Maio de 2020

CUPÃO
DE

PARTICIPAÇÃO

Na compra de um ferro de caldeira, Ixeo (QR1020D1 e QR2020D1) ou aspirador
trenó com ou sem saco Rowenta com preço de compra >100€, preencha
corretamente o cupão de resposta e envie juntamente com o código de barras do
produto recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra, para:
Promoção “Atoalhados Rowenta 2020”, Apartado 8067,1801-807 Lisboa.
Promoção válida para compras efetuadas de 01/04/2020 a 31/05/2020 (data
limite dos CTT: 12/06/2020). O não preenchimento dos requisitos acima
mencionados invalida a sua participação na promoção.

um conjunto
de toalhas
Escolha um dos modelos disponíveis. Assinale a sua
preferência colocando um número de 1 a 6 nos respetivos
modelos. Sendo 1 a sua opção preferida:

a) O modelo preferencial será sempre entregue em caso de stock existente. Quando não existir stock do modelo
preferencial entregaremos o modelo de preferência seguinte de acordo com a disponibilidade de stock.
b) Caso não seja selecionada uma opção ou ordem de preferência a Rowenta enviará um modelo à escolha de acordo com
o stock disponível.
c) Em caso de rutura de stock a oferta será substituída por uma de valor equivalente a definir pela marca.
d) Receberá a oferta no prazo máximo de 90 dias após o envio de cupão.
e) Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

-

LOCALIDADE:
DATA DE NASCIMENTO:

-

-

TELEFONE/TELEMÓVEL:
EMAIL:
Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pela Groupe Seb Portugal – Sociedade Unipessoal, Lda.,
destinando-se a fins estatísticos e de futura correspondência para efeitos de Marketing, como divulgação de novos
produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os consumidores é sempre garantido o direito de acesso,
retificação e eliminação dos seus dados. Para obter mais informação sobre como tratamos os seus dados pessoais
por favor consulte a nossa política de privacidade disponível no nosso site (www.rowenta.pt).
Para qualquer informação relacionada com a campanha, contacte: linha de apoio 21 303 31 07

CCC – Centro de Contacto do Consumidor

Assistência, informações gerais, conselhos sobre a utilização de produtos, aconselhamento na escolha do seu equipamento
Tel: 808 284 735 • Fax: 21 868 51 03
(Dias úteis das 9H às 18H. Custo de uma chamada local) ou contacte-nos através do nosso site.

www.rowenta.pt

Siga Rowenta Portugal

Envolva-se na

OFERTA GARANTIDA

OFERTA

E SEM SORTEIO!

para si!

que temos

De 1 de Abril a 31 de Maio 2020, compre um
ferro de caldeira, Ixeo ou um aspirador
trenó Rowenta superior a 100€ e receba um
dos 6 conjuntos de toalhas disponíveis.
TENHA UM ESPAÇO
CONFORTÁVEL E
ESTEJA RODEADO
PELA MELHOR
TECNOLOGIA
ROWENTA!

um conjunto
de toalhas
Composto por 3 peças:
1 toalhete 30x50 cm
1 toalha de mãos 50x85 cm
1 toalha de banho 70x130 cm

100%
Algodão

