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Duplique a autonomia do seu aspirador versátil
com esta oferta imperdível

14.60/ 15.60


 

Tecnologia FLEX • Até 230 Air Watts • Até 2h40min de autonomia
Carrega em apenas 3h • Filtra até 99,9% das partículas
Campanha válida para compras efetuadas no período de 15 de Setembro a 15 de Novembro de 2022

Descubra mais em www.rowenta.pt

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO
Campanha válida na compra de um aspirador versátil Rowenta X-Force 14.60, 14.60 Auto e/ou
15.60 (referências iniciadas por RH99), efetuada entre 15/09/2022 e 15/11/2022 numa loja
física em território nacional ou online no site www.rowenta.pt ou em sites de retalhistas
parceiros com lojas físicas de venda ao público em território nacional. Para aderir à
promoção, envie o cupão devidamente preenchido, juntamente com o código de barras do
produto recortado da embalagem, e a cópia da fatura/recibo da compra para: "Promoção
Aspiradores Versáteis Rowenta” Apartado 8067, 1801-807 Lisboa (data limite do carimbo dos
CTT: 30/11/2022). Em alternativa, envie até 30/11/2022 a cópia digital do cupão, 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 nesta promoção.

Na compra de um
aspirador versátil Rowenta X-FORCE 14.60 e/ou 15.60

OFERTA
BATERIA EXTRA
PVPR 139,99€

1) Receberá a oferta no prazo máximo de 90 dias após o envio do cupão.
2) Em caso de rotura de stock, a oferta será substituída por uma de valor equivalente a definir pela marca.
3) Promoção não acumulável com outras promoções em vigor.
NOME:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

-

LOCALIDADE:
DATA DE NASCIMENTO:

-

-

TELEFONE/TELEMÓVEL:
EMAIL:
Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

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.rowenta.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.
Qualquer questão relacionada com a campanha, contacte promoconsumidorpt@groupeseb.com

www.rowenta.pt

Siga Rowenta Portugal

