O SABOR DA
Na compra
de duas
Loiças de
Fogão TEFAL

OFERTA
LIVRO DE RECEITAS
Campanha válida em
todas as Gamas de
Loiças de Fogão
TEFAL
Campanha válida de
15 de Janeiro 2018 a 31 de Março 2018

Na compra de duas
Loiças de Fogão TEFAL

OFERTA

LIVRO DE RECEITAS

Um guia prático de receitas económicas,
criativas e repletas de sabor. Confecione com a excelência
das loiças de fogão TEFAL e delicie-se com as sugestões
que o Chef Michel da Costa tem para si.
Campanha válida em todas as Gamas de Loiças de Fogão TEFAL

CUPÃO DE OFERTA
Campanha válida na compra de duas loiças de fogão TEFAL. Preencha
corretamente o cupão de participação e envie juntamente com o código de barras
dos dois produtos Tefal, recortados da embalagem e, a fotocópia da fatura ou
recibo de compra para: “Promoção Loiças de Fogão TEFAL”. Apartado 380 EC
Restelo, 1400-998 Lisboa. Promoção válida em território nacional no período de
15 de Janeiro 2018 a 31 de Março 2018 (data limite dos CTT: 10 Abril 2018). O não
preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a sua participação na
promoção. Promoção válida não acumulável com outras em vigor.
NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:
TELEFONE/ TELEMÓVEL:
LOCALIDADE:
DATA DE NASCIMENTO:
E-MAIL:
Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório
Autorizo que os meus dados sejam processados informaticamente pelo Groupe SEB Portugal – Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos
aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de dados, 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 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 19H. Custo de uma chamada local) ou contacte-nos através do nosso site.

WWW.TEFAL.PT

Siga TEFAL Portugal

