GANHE

500

€em

cartão Dá Presentes
Temos 3 para
oferecer

GANHE 500

€

em
cartão Dá Presentes

Compre 2 produtos das marcas Colgate, Palmolive, Sanex, Ajax ou Soflan,
escreva uma frase criativa com uma das Marcas acima referidas, preencha este
folheto de participação, junte o talão de compra e envie para Colgate-Palmolive,
Lagoas Park, Edifício 15, 3º Piso 2740-262 Porto Salvo ou participe em
promo.colgate.pt. As 3 frases mais criativas recebem um cartão Dá Presentes de
500€. Promoção exclusiva nas lojas Sonae de 7 de Junho a 7 de Julho de 2021.
O cartão Dá Presentes é válido em mais de 1100 lojas: Continente, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO, Sport
Zone, Well’s, Dr. Well’s, Zu, note!, Bagga, supermercados Go natural e no Continente Online em
www.continente.pt
PREENCHA COM LETRAS MAIÚSCULAS (os campos com * são de preenchimento obrigatório para se habilitar ao prémio)
* Nome:

* Código Postal/Localidade:
* Tel./Tlm.:

* Nº. CC:

* Data de nascimento:

* NIF:

* E-mail:
* Frase (max. 500 caracteres):

Passatempo válido até 7 de Julho de 2021. (data do carimbo dos CTT) Exclusivo lojas Continente. Não se aceitam fotocópias dos documentos a
enviar. Não serão atribuídos prémios a Comerciantes ou Grupos de Consumidores. A Colgate-Palmolive Unipessoal, Lda, proprietária das marcas
Colgate, Palmolive, Sanex, Ajax e Soflan garante a confidencialidade dos seus dados pessoais. Os nomes dos vencedores poderão ser tornados
públicos. O fornecimento dos dados pessoais é facultativo mas só serão consideradas as respostas com todos os campos* preenchidos. Os dados
recolhidos são processados e destinam-se ao tratamento desta promoção, fins estatísticos e futura correspondência promocional da
Colgate-Palmolive, Unipessoal, Lda., sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, rectificação e eliminação dos mesmos, dirigindo-se
para o efeito a: Colgate-Palmolive, Assuntos do Consumidor, Lagoas Park, Edificio 15, 3º Piso 2740-262 Porto Salvo. Aceito que os meus dados
sejam usados pela Colgate-Palmolive, Unipessoal, Lda., para os fins anteriormente indicados bem como para outros fins promocionais:
Para mais informações sobre o modo como processamos e protegemos os seus dados, veja a nossa Política de Privacidade:
http://colgatepalmolive.pt/legal-privacy-policy/

Consulte o regulamento em http://promo.colgate.pt

* Morada:

