
Campanha válida de 8 de Fevereiro a 31 de Maio de 2020
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Conexão Bluetooth
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OFERTA
GARANTIDA

NA COMPRA DE UM 
FOREVER SHARP

UM GADGET PARA TODAS AS VERSÕES DE SI! 
TECNOLOGIA E PERFORMANCE EM TUDO O QUE FAZ!

Ecrã LCD 1,44”

Recarregável por USB
(cabo incluído)

App disponível para Android

Bracelete de silicone

Monitorização do sonozzz

APARADORES



www.rowenta.pt Siga Rowenta Portugal

Funções disponíveis: chamadas, chamadas mãos livres, leitor de música, Bluetooth, 
aplicação para Android, câmara remota, noti�cações de mensagens, lista de contactos, 
calculadora, alarme, calendário, contador de calorias, monitorização do sono, pedómetro, 
cronómetro, termómetro, barómetro, altímetro, vibração, sistema de anti-perda.

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO

-

- -

Na compra de um Forever Sharp Rowenta (TN6000F4 e TN6010F4), 
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 Forever Sharp 
Rowenta 2020”, Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Promoção válida para 
compras efetuadas de 08/02/2020 a 31/05/2020 (data limite do carimbo 
dos CTT: 15/06/2020). 
O não preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a sua 
participação na promoção.

NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

LOCALIDADE:

SMART WATCH DARIL

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.

OFERTA
GARANTIDA

E SEM
SORTEIO
E SEM
SORTEIO

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.
Em caso de rutura de stock a oferta será substituída por um de valor equivalente a de�nir pela marca. Receberá a oferta num prazo 
máximo de 90 dias após o envio do cupão. Promoção não acumulável com outras em vigor.

                Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pela Groupe Seb Portugal – Sociedade Unipessoal,  
Lda., 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 direito de 
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.rowenta.pt
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