ESTAS SÃO AS TUAS OFERTAS:
COLECIONA

COMO

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

RESERVAR

AS FIGURAS DE

Sim, desejo receber no meu ponto de venda habitual as entregas da coleção NARUTO.
• 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 tua receção.
• Posso interromper o serviço comunicando-o ao ponto de venda.
• Receberei as ofertas de acordo com as condições indicadas.
• Receberei ainda 4 arquivadores 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.

AS TUAS
ENTREGAS

RESERVA JÁ OS TEUS EXEMPLARES NO TEU PONTO DE VENDA

Um póster gigante impresso em vinil
para decorar o teu espaço preferido.
Um objeto exclusivo de colecionador.
Entregue com o n.º 14.

EXCLUSIVO

Receberás os exemplares em teu nome no teu ponto
de venda habitual.
BLOCO NARUTO

SEM COMPROMISSO

Podes anular o serviço em qualquer momento,
informando o teu ponto de venda, sem qualquer custo.

INDICA-NOS POR FAVOR EM QUE NÚMERO DA COLEÇÃO ENCONTRASTE ESTE CUPÃO

PÓSTER DE VINIL NARUTO

Este bloco estampado em relevo é uma oferta exclusiva
para os incondicionais da série.
Entregue com o n.º 28.

PREENCHE TODOS OS CAMPOS ABAIXO:

1.

NOME

PREENCHE
O CUPÃO COM OS TEUS
DADOS (EXCETO OS
CAMPOS RESERVADOS
AO PONTO DE VENDA).

MORADA

LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL

TELEFONE

COMODIDADE

Só tens de te inscrever no serviço de Reserva
Garantida. Fácil e sem complicações!

2.

SACO TIRACOLO
Um exclusivo saco negro, unissexo,
com uma imagem de Sasuke e Naruto.

GARANTIA

OFERTAS

Receberás os teus exemplares pontualmente.

Um verdadeiro fã da série não pode
dispensar esta caneca de Naruto.
Entregue com o n.º 46.

COMO CONSEGUIR
ESTAS OFERTAS

Consulta a disponibilidade deste serviço no teu ponto de venda.
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DATA

EXCLUSIVAS:

Para conseguir estas ofertas tens 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.

/

/

ASSINATURA

A Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U tratará os seus dados pessoais para administrar a relação consigo e para lhe enviar, por qualquer meio, informações e
comunicações comerciais sobre os nossos produtos e serviços semelhantes aos contratados. Os seus dados pessoais só serão cedidos a empresas do nosso
grupo se nos der o seu consentimento, e nunca serão cedidos a empresas estranhas. Quaisquer prestadores de serviços fora da UE só terão acesso aos seus
dados oferecendo exatamente as mesmas garantias estabelecidas pela legislação comunitária. Tem direito a aceder, retificar e suprimir os seus dados pessoais,
bem como outros direitos, como se explica na nossa política de privacidade.
A PREENCHER POR PROGENITOR OU EDUCADOR: Marque as seguintes casas para nos dar o seu consentimento para:
□ Enviar comunicações comerciais personalizadas sobre os nossos produtos e/ou serviços ou os de terceiras
empresas, elaborando para estes fins um perfil comercial.
□ Comunicar os seus dados pessoais e, eventualmente, o seu perfil comercial às restantes sociedades
do Grupo Planeta para que estas possam realizar, por sua vez, um novo perfil comercial e enviar-lhe
comunicações comerciais personalizadas sobre produtos e/ou serviços próprios e de terceiras empresas.
Para mais informações, pode consultar a nossa Política de Privacidade na seguinte página web www.planetadeagostini.pt/gdpr
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.U. 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.U., a não conservar cópia dos mesmos.
Através do código que nos faculta, a EDITORIAL PLANETA DeAgostini, S.A.U. poderá aceder aos seus dados de contacto incluídos no ficheiro do Grupo VASP.
Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, poderá dirigir um pedido de esclarecimento para o email dpo@vasp.pt, o qual esclarecerá
todas as questões e para o qual deverá remeter os seus pedidos no âmbito do exercício dos seus direitos acesso, retificação, apagamento ou oposição ao
tratamento dos seus dados pessoais, previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados.
ASSINATURA DO TITULAR DOS DADOS

CANECA DE NARUTO

Ganharás ofertas exclusivas.

Aproveita já todas estas vantagens!

E-MAIL

ENTREGA-O
NO PONTO DE VENDA
ONDE DESEJAS RECEBER
A TUA COLEÇÃO.

Entregue com o n.º 35.

TELEMÓVEL

3.

DESTA FORMA
GARANTES TODAS
AS VANTAGENS DESTE
NOVO SERVIÇO.



A PREENCHER COM OS DADOS FORNECIDOS NO SUPORTE TELEFÓNICO:

CÓDIGO PONTO DE VENDA

CÓDIGO DE RESERVA GARANTIDA

ASSINATURA PONTO DE VENDA
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