
Cupão de Participação

2ºao 4º Prémio

1 tablet Ijoy 7"

1º Prémio

1 consola portátil 

PS Vita 2000 wi-fi

5ºao 9º Prémio

10º ao 20º Prémio

1 relógio de pulso

 desportivos

1 Máq. café 
Mini Me Dolce Gusto

8:30 às 18:30) 

Promoção válida de 1 de Outubro a 15 de Dezembro de 2014] Nome e Localidade dos vencedores publicados 17 de Dezembro 2014 em www.neutura.pt

3 autocolantes promocionais recortados das embalagens promocionais e envia para neutura@neutura.pt. 

 Para mais informações consulta o regulamento em  ou liga para 808201679(dias úteis das www.neutura.pt

3º Prémio: 
5 Mini Me

Momentos com sabor!

Nome

Data de Nascimento

Morada 

Localidade

C. Postal

Telefone Telemóvel

Email

Completa uma frase que tenha as palavras : momentos; neutura e sabor

O preencimento dos elementos é obrigatório para participação nesta promoção. Os dados pessoais são inseridos num ficheiro informático da 
responsabilidade da NEUTURA DALIFAL- E.N.111 3025-482 Coimbra e destinam-se ao processamento da presente promoção bem como a serem 
futuramente usados pela NEUTURA, exclusivamente para o envio de correspondencia ou de ofertas promocionais. A DALIFAL não vende, aluga ou 
de outro modo torna disponível a terceiros qualquer dado fornecido pelos consumidores, tendo os titulares o direito de acesso, retificação 
e eliminação dos dados fornecidos, podendo exercer esse direito junto da morada indicada. Se desejar receber ofertas promocionais ou 
correspondência assinale aqui [  ] . Autorizo a Neutura a enviar-me mensagens electonicas para o meu correio electonico/ telemóvel [  ]

Inspira-te!Preenche o cupão de participação junta 3 autocolantes promocionais das embalagens neutura e       
  envia até 15 de Dezembro de 2014 (data limite carimbo CTT) para « Neutura momentos com sabor» para

 DALIFAL LDA E.N. 111, 3025-496 S.Martinho de Árvore-Coimbra  ou preenche o cupão online, fotografa 
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