
um vale no valor de
GANHA 10

Temos

para oferecer!

Vê no verso ou em promo.colgate.pt como participar

€100

Smile on! 
Há magia
em cada

sorriso branco



um vale

GANHA

10
Temos

para oferecer!

* Frase:

* Nome:

* Morada:

* Código Postal/Localidade:

* Tel./Tlm.:

Data de nascimento:

* Nº.B.I.:

* E-mail:

Promoção válida de 18 de Fevereiro a 18 de Março de 2020 (data do carimbo dos CTT). Não se aceitam fotocópias dos 
documentos a enviar. Não serão atribuídos prémios a Comerciantes ou Grupos de Consumidores. A Colgate 
Palmolive Unipessoal, Lda., proprietária da marca Colgate, garante a confidencialidade dos teus 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 da Colgate Palmolive, Unipessoal, Lda., 
sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, retificação e eliminação dos mesmos, dirigindo-te para o efeito 
a: Colgate - Palmolive, Lagoas Park, Edifício 15, 3º Piso 2740-262 Porto Salvo. Se não desejares que os teus dados 
sejam usados para outras ações promocionais, indica com uma cruz:

Escreve uma frase criativa que inclua a palavra “Colgate”. Compra 2 produtos 
Colgate sendo 1 deles da Gama Max White e envia o comprovativo de compra para  
Colgate - Palmolive, Lagoas Park, Edifício 15, 3º Piso 2740-262 Porto Salvo, ou 
participa em promo.colgate.pt.

As 10 frases mais criativas ganham um Vale FNAC 
no valor de 100€.
Promoção Exclusiva nas lojas Pingo Doce de 18 de Fevereiro a 18 de Março de 2020. 
Consulta o regulamento em promo.colgate.pt

Há magia em cada
sorriso branco

PREENCHE COM LETRAS MAIÚSCULAS (os campos com * são de preenchimento obrigatório para te habilitares ao prémio)




