
// SEB / campanha DEpILaDORES ROwEnta - FOLhEtO - 100X210 mm

Este projeto, conceito e seus desenhos pertencem à empresa FRESH DESIGN. A sua divulgação a terceiros, cópia parcial ou integral não está autorizada e é punível por lei.

DEPILADORAS

NA COMPRA DE

UMA DEPILADORA

DE ARRANQUE

ROWENTA

Válido de 01/11/2016 a 15/01/2017

OFERTA
ALISADOR ROWENTA

ICE PURE  SF1510FO

www.rowenta.pt Siga Rowenta Portugal

DEPILADORAS

Os dados recolhidos serão processados informaticamente pela SEB Portugal Eletrodomésticos, Lda.
nos termos aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, destinando-se a �ns 
estatísticos e de futura correspondência, sendo garantido o direito de acesso e reti�cação. Se 
pretender que os seus dados pessoais não sejam utilizados para efeitos de Marketing, 
nomeadamente, divulgação de novos produtos, promoções, ações ou campanhas, por favor 
assinale com um X.  

Campanha válida na compra de uma depiladora de arranque Rowenta.  
Preencha corretamente o cupão de resposta e envie juntamente com o código 
de barras do produto recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de 
compra, para: Promoção “Oferta Alisador Rowenta” Apartado 8067, 
1801-807 Lisboa. 
Promoção válida, em território nacional, de 01/11/2016 a 15/01/2017 (data limite 
do carimbo dos CTT:20/01/2017).
O não preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a participação 
na promoção.
Receberá a oferta no prazo máximo de 90 dias após o envio do cupão.
Em caso de rutura de stock a oferta será substituída por uma de valor equivalente 
a de�nir pela marca, de acordo com o stock existente.
Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório

NOME:

MORADA:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

CÓDIGO POSTAL: -

- -DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL:

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

ou contacte-nos através do nosso site
www.rowenta.pt

Siga Rowenta Portugal


