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CAMPANHA VÁLIDA PARA COMPRAS EFETUADAS DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2020

*grande parte dos preparados
não necessita de óleo



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

CUPÃO DE DEVOLUÇÃO
COMO DEVOLVER: Envie-nos a sua fritadeira sem óleo Actifry Genius na embalagem original, 
com todos os elementos presentes na embalagem por correio, nos 40 dias posteriores à 
aquisição da mesma, para: Promoção “40 DIAS ACTIFRY GENIUS” , Apartado 8067, 1801-807 
Lisboa. Terá de juntar a fatura/recibo original assim como o cupão devidamente preenchido e 
deverá indicar o motivo da devolução. Promoção válida em território nacional, para fritadeiras 
sem óleo Actifry Genius, refªs FZ760015, FZ761015, AH960815 e YV970815 adquiridas no 
período de 01/04/2020 a 31/05/2020.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO: Aplica-se a promoção às fritadeiras sem óleo Actifry Genius refªs FZ760015, 
FZ761015, AH960815 e YV970815 em condições normais de funcionamento, cuja data do carimbo dos correios 
não ultrapasse os 40 dias da aquisição da mesma. Em nenhum caso serão válidas as devoluções cuja data de 
aquisição seja anterior a 01/04/2020 e posterior a 31/05/2020. Serão excluídas da campanha todas as devoluções 
incompletas. A empresa devolverá o valor de compra da fritadeira sem óleo num prazo máximo de 90 dias desde 
a data de receção, mediante transferência bancária para o IBAN indicado no cupão de devolução. Em nenhum 
caso se realizará a devolução em dinheiro. O valor reembolsado será o que consta no talão de compra do 
estabelecimento, relativo à compra da fritadeira sem óleo. A Tefal não se responsabiliza pelas despesas de envio.

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 �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 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
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NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

NÚMERO DA FATURA:

IBAN:

LOCALIDADE:

ESTABELECIMENTO
DE COMPRA:

MOTIVO DA
DEVOLUÇÃO:
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