
FRITADEIRA SEM ÓLEO INTELIGENTE
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OFERTA VIDEOCHAMADA

MARQUE A SUA 
CONVERSA COM 
O NUTRICIONISTA 
RODRIGO ABREU
para esclarecer as suas dúvidas 
sobre bons hábitos alimentares e para 
aprender a cozinhar de forma saudável 
com a Actifry Genius

CAMPANHA VÁLIDA PARA COMPRAS EFETUADAS DE 01/04/2022 A 31/05/2022

PREOCUPA-SE COM A SUA

ALIMENTAÇÃO? 



Porquê uma

Actifry Genius, a fritadeira de 
última geração, combina a 
cozedura ao ar quente com a 
rotação diferida da pá, para 
garantir resultados homogé-
neos com qualquer ingrediente.

A adoção de hábitos alimentares saudáveis, 
fundamentais para o nosso bem estar, é um dos 
compromissos da Tefal, que há mais de 10 anos 
desenvolveu o conceito de cozedura com baixo 
teor de gordura, a gama Actifry.

**a presente oferta não constitui uma Consulta de Nutrição.

TECNOLOGIA DUAL MOTION

Graças aos 9 programas inteli-
gentes, adapta a cozedura aos 
diferentes tipos de ingredientes. 
Destes, 2 programas permitem 
cozinhar uma refeição completa 
num só passo. Actifry Genius é o 
aliado perfeito para uma 
cozinha saudável no dia a dia.

PROGRAMAS INTELIGENTES

Na compra de uma Actifry 
Genius, poderá marcar uma 
videochamada com o Nutri-
cionista Rodrigo Abreu, e assim 
esclarecer as suas dúvidas 
sobre a alimentação e sobre 
como complementar o seu 
estilo de vida saudável com a 
utilização da sua nova fritadei-
ra inteligente.

VIDEOCHAMADA GRATUITA**



MORADA:

NOME:

LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONE/ TELEMÓVEL:

-

-

-DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL:

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

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

Campanha válida na compra de uma Actifry Genius (FZ760015), 
Actifry Genius Snacking (FZ761015), Actifry Genius XL (AH960815) 
ou Actifry Genius XL 2 em 1 (YV970815) da Tefal, efetuada entre 
01/04/2022 e 31/05/2022, numa loja física em território nacional ou 
em sites de retalhistas parceiros com lojas físicas de venda ao 
público em território nacional.

Para a oferta da videochamada:
Envie o cupão devidamente preenchido, juntamente com o código 
de barras do produto recortado da embalagem, e a cópia da 
fatura/recibo da compra para: "Promoção Actifry Genius”, Apartado 
8067, 1801-807 Lisboa (data limite do envio nos CTT: 15/06/2022).
Em alternativa, envie até 15/06/2022 a cópia digital do cupão, do código de 
barras e da fatura/recibo para promoconsumidorpt@groupeseb.com. 
Neste caso, a marca reserva-se ao direito de solicitar 
posteriormente a prova física de participação, pelo que deverá 
guardar durante um prazo de 2 meses após o término da campanha 
o cupão preenchido, bem como uma cópia da fatura e o código de 
barras do produto recortado da embalagem.
Após o envio do cupão, juntamente com os requisitos indicados 
acima, marque a sua videochamada (máximo 30 minutos), através 
do link que será enviado para o email indicado no formulário, 
escolhendo um dos temas sugeridos. O não preenchimento dos 
requisitos acima mencionados invalida a participação na promoção. 
Promoção não acumulável com outras em vigor. 
Consulte o regulamento completo em www.tefal.pt/campanhas/Actifry_Genius.

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO



FRITADEIRA SEM ÓLEO INTELIGENTE
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ACTIFRY GENIUS  
REFª FZ760015

- Tecnologia Dual Motion
- Capacidade: 1,2 Kg (para até 6 pessoas)
- 9 programas inteligentes

ACTIFRY GENIUS SNACKING
REFª FZ761015

- Tecnologia Dual Motion
- Capacidade: 1,2 Kg (para até 6 pessoas)
- 9 programas inteligentes
- Acessório Snacking

ACTIFRY GENIUS XL 2 EM1
REFª YV970815

- Tecnologia Dual Motion
- Tecnologia 2 em 1: cuba e tabuleiro 
    em cozedura simultânea
- Capacidade: 1,7 Kg (para até 8 pessoas)
- 9 programas inteligentes

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.

www.tefal.pt Siga Tefal Portugal

QUATRO MODELOS DISPONÍVEIS PARA
SE ADAPTAR ÀS SUAS NECESSIDADES

ACTIFRY GENIUS XL  

- Tecnologia Dual Motion
- Capacidade: 1,7 Kg (para até 8 pessoas)
- 9 programas inteligentes

REFª AH960815
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