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De 1 de Março 2016 a 30 de Abril 2016 na compra*
de um Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence
ou um Vaporetto Lecoaspira FAV70_Intelligence
ou um Vaporetto Lecoaspira FAV50_Multifloor
reembolsamos-lhe até

UMA OPORTUNIDADE,
QUE TE REEMBOLSA EM QUALIDADE.

LIMPA COM O VAPOR, ASPIRA COM ÁGUA.
O DUPLO PODER DA NATUREZA.

VAPORETTO LECOASPIRA
FAV80_TURBO INTELLIGENCE

VAPORETTO LECOASPIRA
FAV50_MULTIFLOOR

VAPORETTO LECOASPIRA
FAV70_INTELLIGENCE



COMO APROVEITAR A OFERTA.
Oferta de reembolso de acordo com o modelo Vaporetto Lecoaspira adquirido:

Adquira um Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence
ou um Vaporetto Lecoaspira FAV70_Intelligence ou um
Vaporetto Lecoaspira FAV50_Multifloor de 1 de Março 2016
a 30 de Abril 2016. Indique o modelo incluido na promoçao:

VAPORETTO LECOASPIRA FAV80_TURBO INTELLIGENCE - Reembolso: € 70
VAPORETTO LECOASPIRA FAV70_INTELLIGENCE - Reembolso: € 70
VAPORETTO LECOASPIRA FAV50_MULTIFLOOR - Reembolso: € 50

Assinatura para aceitação e consenso ...............................................................................................................

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins promocionais de serviços e produtos oferecidos pelo grupo Polti.

A informação facultada tem carácter voluntário, tendo como finalidade a construção de um ficheiro 
de dados de carácter pessoal de Productos Organización Logística Trade Internacional, S.A. (Polti) 
para futuras acções promocionais e comerciais. O responsável do tratamento do ficheiro será a citada 
Companhia. Têm direito a aceder a este fichero a rectificar ou cancelar os seus dados. 

Nome .................................................................................................................................. 

Morada ...............................................................................................................................

N°................. Piso .......................................................................... C.P. .......................

Telf. .....................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

Data de compra ..............................................................................................................

N° Serie ..............................................................................................................................

N° ID ………………………………..................................................................................…………….

NIB

Oferta limitada a uma só compra por agregado familiar. É valido para Portugal Continental e ilhas. Cupões ilegíveis 
e/ou com documentação incompleta ou ilegível, ou enviados depois dos 30 dias seguintes à data da compra não serão 
considerados (a data de carimbo dos CTT servirá de comprovativo). Regulamento disponível em www.polti.com.

Receberá o reembolso directamente na sua conta bancária dentro 
das 10 semanas seguintes à recepção de toda a documentação.

Mande toda a documentação dentro de um envelope registado nos 
próximos 30 dias após a data de compra (o carimbo dos CTT servirá de 
comprovativo) para: POLTI  S.A. – Sucursal em Portugal
Rua Jornal Correio da Feira, n° 21 - 4520 - 234 Santa Maria da Feira
Número de Apoio ao Cliente: 707780274

• Cópia de factura de compra, entregue pela loja, onde deverá constar o modelo e a 
   data de compra.
• Recortar da embalagem o código de barras original.
• Este cupão promocional devidamente preenchido.

Reunir e enviar a seguinte documentação:

VAPORETTO LECOASPIRA FAV80_TURBO INTELLIGENCE

VAPORETTO LECOASPIRA FAV70_INTELLIGENCE

VAPORETTO LECOASPIRA FAV50_MULTIFLOOR 


