
Receba 30€ de reembolso pela compra de um
Vaporetto Lecoaspira FAV50_Multifloor ou 60€ pela compra

de um Vaporetto Lecoaspira FAV70_Intelligence ou um
Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence.

A informação facultada será introduzida num ficheiro de dados de carácter pessoal e se não 
autorizar a sua utilização será destruida a quando da finalização da promoção.
O responsável pelo tratamento do ficheiro será a empresa POLTI SA.
Tem direito a aceder a este ficheiro e retificar ou cancelar os seus dados. 

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

Assinatura de aceitação ....................................................................................................................

Complete o cupão anexo com os dados solicitados juntando a seguinte documentação: 
• Cópia da fatura ou comprovativo de compra que o vendedor entrega.
• O código de barras original recortado da embalagem.

Envie toda a documentação dentro dos 30 dias seguintes à data
de compra para: 
Polti - Sucursal em Portugal - Rua Jornal Correio da Feira nº 21 -
4520-234 Santa Maria da Feira

Receberá o reembolso diretamente na sua conta bancária num prazo
máximo de 60 dias desde a recepção de toda a documentação solicitada.  

Oferta limitada a um cupão por pessoa. Os possíveis cupões ilegíveis, com documentação incompleta ou 
enviados depois dos 30 dias posteriores à compra não serão tidos em consideração.
As promoções não são acumuláveis entre si. Bases promocionais em www.polti.com

Adquira um Vaporetto Lecoaspira FAV50_Multifloor,
Vaporetto Lecoaspira FAV70_Intelligence,
Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence.
Até dia 31 de dezembro de 2016.

Nome ..................................................... Apelido ...........................................................

NIF ...................................................... Morada .............................. C.P. .......................

Cidade: ...............................................................................................................................

Telf.: .....................................................................................................................................

Email: ..................................................................................................................................

Data compra: ............................................. Ponto de venda ...................................

NIB: 
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WWW.POLTI.COM

De 1 de Novembro a 31 de dezembro de 2016
se comprar um Vaporetto Lecoaspira FAV50_Multifloor,
reembolsamos-lhe a quantia de 30€*.
Pela compra de um Vaporetto Lecoaspira FAV70_Intelligence
ou um Vaporetto Lecoaspira FAV80_Turbo Intelligence,
reembolsamos-lhe a quantia de 60€*.

ITALY
MADE IN

TODA A LEVEZA DO VAPOR,
TAMBÉM NO PREÇO.


