
CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO

        Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pelo Groupe Seb Portugal – Sociedade Unipessoal, 
Lda., destinando-se a �ns 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, reti�cação 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.tefal.pt)

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório

NOME:

E-MAIL:

MORADA:

LOCALIDADE:

TELEFONE/ TELEMÓVEL:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

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.tefal.pt Siga Tefal Portugal

Preencha corretamente o cupão de participação e envie juntamente com o código de barras dos produtos TEFAL, 
recortados da embalagem e, a fotocópia das faturas ou recibos de compra para: “Campanha de Verão 
TEFAL” Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Promoção válida em território nacional para compras efetuadas 
no período de 01/07/2019  a 30/09/2019 (data limite dos CTT: 15/10/2019). O não preenchimento dos requisitos 
acima mencionados invalida a sua participação na promoção. Promoção não acumulável com outras em vigor.

VerãoAproveite o

COZINHA
core dê à sua

Na compra de qualquer artigo de cozinha
não elétrico TEFAL, receba acessórios da

Gama Fresh Kitchen e/ou uma Lancheira

OFERTA
Em compras a partir de 30€

Campanha válida para compras efetuadas
de 01/07/2019 a 30/09/2019



VerãoUm repleto de frescura
com a coleção de acessórios

FRESH KITCHEN da

A oferta não será válida caso o valor das faturas não corresponda ao número de pontos selecionados.

30€  - ganhe 2 pontos

50€  - ganhe 4 pontos

75€ - ganhe 7 pontos

Ofertas de 1 ponto

EM COMPRAS IGUAIS OU SUPERIORES A: 

INDIQUE O Nº DE OFERTAS PRETENDIDAS*:

(Selecione com um X)

PVPR unitário

5,30€

5,80€

5,80€

7,30€

7,00€

PVPR: 8,50€

*Máximo 2 unidades por produto

Raspador de citrinos

Descascador de fruta
e legumes

Ralador de legumes

Esmagador de alhos

Set 2 facas de fruta

Ofertas de 2 pontos

Cortador de maçã Lancheira

CONHEÇA O QUE TEMOS
PARA LHE OFERECER…

7 UTENSÍLIOS DE COZINHA COLORIDOS E DE FÁCIL 
ARRUMAÇÃO PARA A COZINHA DO DIA A DIA

Elabore de

frutas e vegetais com os melhores

UTENSÍLIOS DE COZINHA

Lancheira prática com capacidade de 4L, 
ideal para transportar a sua bebida ou 
refeição favorita em total conforto, 
quer se desloque para o trabalho, escola, 
viagem ou em momentos de lazer.

Receitasfrescas 

UMA LANCHEIRA

OFERTA


