
O primeiro grelhador inteligente
que grelha de forma automática,

no ponto que mais gosta!

Campanha válida para compras efetuadas de 17/4/21 a 31/5/21

OFERTA70€
COM VALOR ATÉ PVPR

NA COMPRA DE UM GRELHADOR
TEFAL OPTIGRILL+ OU OPTIGRILL+ XL

Acessório exclusivo Snacking & Baking
Para cozinhar as suas tartes, bolos, pizzas e lasanhas preferidas.

XA725870 XA726870



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

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

CUPÃO DE OFERTACUPÃO DE OFERTACUPÃO DE OFERTACUPÃO DE OFERTA

Autorizo que os meus dados sejam processados informaticamente pelo Groupe SEB Portugal - Sociedade 
Unipessoal, Lda., nos termos aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, 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 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.tefal.pt

Siga TEFAL PortugalSiga TEFAL PortugalSiga TEFAL Portugalwww.tefal.pt Siga TEFAL Portugalwww.tefal.pt

Campanha válida na compra de um grelhador Tefal Optigrill+ (refª GC712D12) e/ou Optigrill+ XL (refª 
GC722D16). Envie o cupão devidamente preenchido, juntamente com o código de barras do produto, 
recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra para: Promoção Optigrill+, Apartado 
8067, 1801-807 Lisboa. Promoção válida unicamente para compras efetuadas de 17/04/2021 a 
31/05/2021, realizadas em lojas físicas em território nacional e compras online efetuadas em sites de 
retalhistas parceiros com lojas físicas de venda ao público em território nacional (data limite do carimbo 
dos CTT: 15/06/2021). Oferta de acessório Snacking & Baking (refª XA725870) na refª GC712D12 e oferta 
de acessório Snacking & Baking XL (refª XA726870) na refª GC722D16. Em caso de rotura de stock, a 
oferta será substituída por uma de valor equivalente, a definir pela marca. Receberá a oferta num prazo 
máximo de 90 dias após o envio do cupão. O não preenchimento dos requisitos acima mencionados 
invalida a participação na promoção. Promoção não acumulável com outras em vigor.

NA COMPRA DE UM GRELHADOR
TEFAL OPTIGRILL+ OU OPTIGRILL+ XL

OFERTA70€
COM VALOR ATÉ PVPR

XA725870 XA726870
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