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ESTAS SÃO AS SUAS OFERTAS:

COMO

SERVIÇO DE RESERVA GARANTIDA
CUPÃO PARA ENTREGAR NO SEU PONTO DE VENDA

RESERVAR
AS SUAS

SEM COMPROMISSO

COMODIDADE

GARANTIA

OFERTAS

Receberá os exemplares em seu nome no seu ponto
de venda habitual.

Pode anular o serviço em qualquer momento,
informando o seu ponto de venda, sem qualquer custo.

Só tem de se inscrever no serviço de Reserva
Garantida. Fácil e sem complicações!

Receberá os seus exemplares pontualmente.

Ganhará ofertas exclusivas.

∆

ALPINE-RENAULT A100 1800
Réplica do primeiro campeão mundial, à escala 1/18.
O Alpine-Renault A100 1800 foi proclamado
vencedor do primeiro Campeonato Mundial de Rali
realizado em 1973.
Oferta com o n.º 90.

EXCLUSIVAS:

Para conseguir estas ofertas tem de ativar
o serviço de Reserva Garantida antes da
entrega número 8 e mantê-lo ativo.

Em caso de ruptura de stock, haverá substituição da oferta por outra de igual ou superior valor. Se por causas alheias à nossa vontade alguma das ofertas recebidas não se encontrar nas devidas condições, dispõe de 2 meses a contar da data de receção para solicitar a sua troca, devidamente identificada.
As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicados para venda encontram-se limitados ao stock existente. A Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de fazer correções e alterações à informação e conteúdos aqui disponibilizados sempre
que necessário. Embora a Editorial Planeta DeAgostini desenvolva esforços para fornecer informação exata e atualizada, poderão suceder imprevistos, incorreções ou erros de escrita de natureza involuntária que serão sujeitos à devida correção.

RENAULT R5 MAXI TURBO.
• Ao entregar este cupão no meu ponto de venda, não terei de entregar dinheiro
adiantadamente.
• O pagamento das entregas será feito apenas no momento da sua receção.
• Posso interromper o serviço comunicando-o ao ponto de venda.
• Receberei as ofertas de acordo com as condições indicadas.
• Receberei ainda 4 caixas arquivadoras por €8,99 cada.
• Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de interromper o serviço caso o cliente
não recolha algum dos números reservados em seu nome no ponto de venda.
INDIQUE-NOS POR FAVOR EM QUE NÚMERO DA COLEÇÃO ENCONTROU ESTE CUPÃO
PREENCHA TODOS OS CAMPOS ABAIXO:

PREENCHA
O CUPÃO COM OS SEUS
DADOS (EXCETO OS
CAMPOS RESERVADOS
AO PONTO DE VENDA).
MINIATURA RENAULT MAXI 5 TURBO
Receba a magnífica reprodução do Renault Maxi 5 Turbo
pilotado por François Chatriot em 1986 à escala 1/43.
Oferta com o n.º 65.

COMO CONSEGUIR
ESTAS OFERTAS

Consulte a disponibilidade deste serviço no seu ponto de venda.

1.

3 LITOGRAFIAS
Graças a 3 fantásticas litografias de grande formato,
reviva momentos importantes do Renault 5.
Dimensões: 41 x 31 cm, aprox
Oferta com o n.º 20.

NOME

MORADA

LOCALIDADE

–
CÓDIGO POSTAL

2.

TELEFONE

ENTREGUE-O
NO PONTO DE VENDA
ONDE DESEJA RECEBER
A SUA COLEÇÃO.

TELÉMOVEL

E-MAIL

DATA

/

/
ASSINATURA

Os seus dados serão adicionados a um ficheiro da Editorial Planeta DeAgostini, S.A. que os vai gerir e tratar para o/a informar (via postal, telefónica, presencial e/ou telemática) sobre os nossos
produtos e/ ou serviços, exceto se assinalar o quadrado:
Concorda que – mesmo finalizada esta relação – a Editorial Planeta DeAgostini, S.A. comunique os seus dados a empresas do Grupo Planeta (indicadas em www.planeta.es) que desenvolvam
a sua atividade nos setores editoriais, de formação, cultura, lazer, colecionismo, têxtil, seguros privados, grande consumo e joalharia para que o/a informem (via postal, telefónica, presencial e/ou
telemática) sobre seus produtos e/ ou serviços, exceto se assinalar o quadrado:

3.

Permite que a Editorial Planeta DeAgostini, S.A. remeta (via postal, telefónica, presencial e/ou telemática) informação de empresas que desenvolvam a sua atividade nos setores indicados no
parágrafo anterior, exceto se assinalar o quadrado:
Concorda que a Editorial Planeta DeAgostini, S.A. remeta (via postal, telefónica, presencial e/ou telemática) informação de empresas que desenvolvam a sua atividade nos setores de telecomunicações, entidades bancárias e financeiras, viagens, tecnologia e atividades jurídicas, exceto se assinalar o quadrado:

DESTA FORMA
GARANTE TODAS
AS VANTAGENS DESTE
NOVO SERVIÇO.

앻

EXCLUSIVO

RENAULT Official License Products. Vehicle models and trademarks protected by the intellectual property laws.
Used with permission of RENAULT. All rights reserved.

ENTREGAS

Sim, desejo receber no meu ponto de venda habitual as entregas da coleção

Pode exercer o seu direito de acesso, cancelamento, retificação, oposição e revogação em qualquer momento dos consentimentos acima prestados mediante carta enviada para Editorial Planeta
DeAgostini, Apartado 1172, 2739-511 AGUALVA CACÉM ou remetendo um e-mail para lpd@planetadeagostini.pt.
ÁREA RESERVADA PARA O PONTO DE VENDA
No âmbito do processo de gestão da reserva da coleção, o titular/representante do ponto de venda terá acesso aos dados pessoais fornecidos através deste cupão pela pessoa que solicita o
serviço de reserva, com a única finalidade de os comunicar à Editorial Planeta DeAgostini S.A. para que esta possa levar a cabo a efetiva reserva da coleção desejada. O referido titular/representante do ponto de venda compromete-se, ao ativar o serviço de reserva, a não utilizar tais dados pessoais para outros fins assim como, uma vez remetido o cupão físico para a Editorial Planeta
DeAgostini S.A., a não conservar cópia dos mesmos.
A PREENCHER COM OS DADOS FORNECIDOS NO SUPORTE TELEFÓNICO:

CÓDIGO PONTO DE VENDA

CÓDIGO DE RESERVA GARANTIDA

ASSINATURA PONTO DE VENDA

PK00105 - NK00238

