COOKWARE & KITCHENWARE
NA COMPRA DE QUALQUER ARTIGO DE COZINHA
NÃO ELÉTRICO TEFAL

Em compras iguais ou superiores a 90€

SET 5 CAIXAS HERMÉTICAS
MASTERSEAL TEFAL
Caixa 3,7L • Caixa 1L • Caixa 0,55L
Caixa 0,25L • Caixa 0,15L
No valor de

26,50€

Em compras iguais ou superiores a 45€

SET 3 CAIXAS HERMÉTICAS
MASTERSEAL TEFAL
Caixa 2,3L • Caixa 1L • Caixa 0,55L
No valor de

17,50€

Campanha válida para compras efetuadas
de 25 de Julho a 30 de Setembro de 2022

FRESCURA DE
LONGA DURAÇÃO.
HIGIÉNICA.
À PROVA DE FUGAS

ULTRA

100% Antigermes

HIGIÉNICO

M

AS

TER SEAL

100%
hermético

SEM
BPA

FABRICADO NA
ALEMANHA

e sem risco de fuga de líquidos

100% hermético
Anti odores externos

100% seguro
para a saúde

30 anos de garantia

contra defeitos de fabrico

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO
Campanha válida em compras de qualquer artigo de cozinha não elétrico Tefal (excluindo peças e acessórios de
produtos elétricos), superiores ou iguais a:
• 45€ - Oferta Set 3 Caixas Herméticas MASTERSEAL TEFAL
• 90€ - Oferta Set 5 Caixas Herméticas MASTERSEAL TEFAL
Preencha corretamente o cupão de participação e envie juntamente com o código de barras do produto(s),
recortado da embalagem, e a fotocópia da fatura ou recibo de compra para: “Campanha Tefal Verão” Apartado
8067, 1801-807 Lisboa. Promoção válida em território nacional para compras efetuadas no período de 25 de
Julho a 30 de Setembro de 2022 (data limite dos CTT: 14 de Outubro de 2022), realizadas em lojas físicas em
território nacional e compras online efetuadas em sites de retalhistas parceiros com lojas físicas de venda ao público
em território nacional. Em alternativa, envie até 14/10/2022 a cópia digital do cupão, do código de barras e da
fatura/recibo para promoconsumidorpt@groupeseb.com. Neste caso, a marca reserva-se ao direito de solicitar
posteriormente a prova física de participação, pelo que deverá guardar durante um prazo de 2 meses após o
término da campanha o cupão preenchido, bem como uma cópia da fatura e o código de barras do produto
recortado da embalagem. 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.
Em caso de rutura de stock as suas ofertas serão substituídas por outras de valor equivalente a definir pela marca. Receberá a oferta
num prazo máximo de 90 dias após envio do cupão.

Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pelo 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.tefal.pt).
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

