WEEK
Oferta Garantida

1 ano
grátis

de recargas*

MARCA MAIS USADA POR
DENTISTAS EM TODO O MUNDO
*Campanha válida de 06/06/22 a 12/06/22 em Portugal. Na
compra de uma escova de dentes elétrica, irrigador ou centro
dentário Oral-B de valor superior a 30€, nas lojas Worten
físicas ou online (excluindo vendedores Marketplace), recebe
um pack de 4 recargas. Para mais informações consulte
promocoespg.pt/oralbweek

ORAL-B: NA COMPRA DE UMA ESCOVA DE DENTES ELÉTRICA,
IRRIGADOR OU CENTRO DENTÁRIO ORAL-B DE VALOR SUPERIOR A 30€
NAS LOJAS WORTEN, RECEBE UM ANO DE RECARGAS GRÁTIS
Envie este formulário devidamente preenchido com uma cópia da fatura de compra do produto Oral-B para
receber o pack de 4 recargas Oral-B

Sexo*

Homem

Mulher

Data Nascimento*

d d mma a

Nome*
Apelidos*
Morada*
Código Postal*

Localidade Postal*

Email*
Telemóvel*
*Campos de preenchimento obrigatório.

Envie o formulário preenchendo todos os campos obrigatórios para "Oral-B Week Worten" Apartado
1004, 2791-701 CARNAXIDE, juntamente com uma cópia da fatura de compra. Passatempo válido
para Portugal Continental e Ilhas em compras efetuadas a partir de 06/06/2022 até 12/06/2022
nas lojas Worten físicas e loja online (excluindo vendedores Marketplace). Serão aceites todas as
participações com data de selo de correios até 27/06/2022 e reclamações até 11/07/2022. Oferta
não aplicável a compras realizadas fora de território português. Para mais informações, consulte o
regulamento em promocoespg.pt/oralbweek. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em
contato através do número promocional 800 505 800 ou pelo e-mail: contactar_pg@felicitaspt.com.
Sim, quero receber comunicações comerciais e ofertas especiais da Oral-B e de outras marcas de
Email

SMS

Correio

A PROCTER & GAMBLE PORTUGAL – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A., adiante apenas
designada por “P&G” é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais e irá processar
os mesmos de acordo com a política de privacidade em vigor com o objetivo de fornecer o serviço
solicitado. Se optar por nos dar o seu consentimento iremos enviar e-mails, ofertas e cupões de Oral-B
e transferi-los para fora da União Europeia, para outras entidades da P&G e/ou terceiros que agem em
seu nome no curso de suas atividades comerciais – neste caso as suas informações terão a proteção e
salvaguarda adequadas. Poderá a qualquer momento exercer os seus direitos de proteção de dados e
aceder, corrigir, apagar, transferir para outra entidade, opor-se ou restringir o tratamento dos seus dados
pessoais ou retirar o seu consentimento. Poderá ainda apresentar uma reclamação junto da autoridade
de proteção de dados. Para mais informações por favor consulte a nossa Política de Privacidade, onde
encontrará informações como o período de retenção dos dados e informações sobre como exercer
os seus direitos de proteção de dados on-line em www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_statement.
shtml.

