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GANHE A BATALHA
CONTRA OS PELOS
DOS ANIMAIS

Escova Animal 
Turbo

Válido para compras efetuadas de 15 de Novembro a 28 de Fevereiro de 2021

HABILITE-SE
A GANHAR

DE ALIMENTAÇÃO PARA
CÃO/GATO GRÁTIS

NA COMPRA DE UM ROBOT

1ANO



GANHE A BATALHA CONTRA
OS PELOS DOS ANIMAIS

 
Com o sistema Aqua Force, o robot lava o chão à 
medida que passa e limpa até os resíduos e as partículas 
mais pequenas. Consegue remover até as manchas mais 
persistentes do chão da sua cozinha.
A escova Animal Turbo de elevada e�ciência, composta 
por cerdas e poliuretano, aumenta o desempenho da 
aspiração e concentra os pelos de animais no centro da 
escova.  O acessório de limpeza para cortar o pelo facilita 
a manutenção e limpeza da mesma.

Uma combinação única para uma ação 2-em-1 que 
permite aspirar e lavar o chão em simultâneo!

ALTA NUTRIÇÃO PARA
UMA SAÚDE VISÍVEL
As fórmulas PURINA ONE são cuidadosamente 
desenvolvidas por veterinários e nutricionistas 
para ajudar a suportar as necessidades do seu 
animal, ao longo da sua vida. As fórmulas 
PURINA ONE contêm ingredientes de elevada 
qualidade e saborosos com todos os nutrientes 
essenciais para fornecer um alimento completo 
e equilibrado para o seu animal. Todas as 
fórmulas são altamente digestíveis, ajudam
a suportar uma função imunitária saudável, 
promovem músculos �rmes e fortes e ajudam
a manter uma condição corporal magra.
Especialmente adaptado para as etapas e estilos 
de vida do seu animal de companhia!

Purina ONE, saúde visível hoje e amanhã.

O melhor aliado de 
limpeza em piso liso

Muito intuitivo
e fácil de usar

O robot 4-em-1
ultra �no

O robot mais inteligente
da Rowenta para uma
limpeza à sua medida

BENEFÍCIOS

Encontre o robot
CERTO PARA SI

SERIE 40

SERIE 60

SERIE 80

SERIE 20

Poupança de tempo        Perfeito para finalizar a sessão de limpeza

Elimina todo o tipo de sujidade inclusive os pelos dos animais



Na compra de um aspirador Robot Rowenta, habilite-se a ganhar 1 ano de alimentação para cão/ 
gato PURINA ONE grátis. Escreva uma frase original que inclua as palavras: Rowenta, Purina, cão 
ou gato. Serão premiados um total de 50 participantes ( 25 participantes com oferta de 
alimentação para cão + 25 participantes com oferta de alimentação para gato). A frase deverá ser 
redigida com letra legível (maiúscula ou máquina).

Promoção válida na compra de um aspirador Robot Rowenta, durante o período da campanha. 
Preencha corretamente o cupão de participação e envie juntamente com o código de barras do 
produto recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra, para: “Promoção 
“Robots Rowenta 2020”, Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Promoção válida para compras 
efetuadas em território Nacional no período de 15/11/2020 a 28/02/2021 ( data limite do carimbo 
dos CTT: 15/03/2021). O não preenchimento dos requisitos acima mencionado invalida a sua 
participação na promoção. Promoção não acumulável com outras em vigor.

Selecione com um (x) o tipo de 
alimentação que deseja receber:

a) Caso selecione mais do que um tipo de alimentação, a sua participação não será considerada. Deverá ser selecionada 
apenas uma opção. b) As participações vencedoras serão escolhidas, por um júri isento da Rowenta, com base na natureza 
do desa�o. c) Os vencedores serão contactados via telefone ou email após término da campanha num prazo máximo de 30 
dias, onde será agendado o levantamento ou a entrega da oferta. d)  Os vencedores da zona da Grande Lisboa deverão 
levantar a sua oferta nos escritórios da Rowenta_Groupe SEB,, morada: Urbanizacao da Matinha , Rua Proj.à Rua 3 -  Bloco 
1-3º B & D Apartado 8067, 1900 - 796 Lisboa – Portugal, a marca não se responsabiliza por quaisquer custos de transporte 
inerentes. Os vencedores fora da zona da Grande Lisboa serão contactados pelos meios acima mencionados para 
agendamento da entrega da oferta. e) Caso pretenda obter esclarecimentos adicionais por favor contacte: 
promoconsumidorpt@groupeseb.com

NA COMPRA DE
ASPIRADORES
ROBOT
ROWENTA

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório. Em caso de rutura de stock a oferta será substituída por uma de valor equivalente 
a de�nir pela marca. Promoção não acumulável com outras em vigor.

-

- -

NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

LOCALIDADE:

     Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados pelo 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

Alimentação
cão pequeno

Alimentação cão
médio/grande

Alimentação
gato

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.
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