
Um Natal em
GRANDE!

De 29 de Outubro a 16 de Dezembro
Semanas 44 á 50 / 2018
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Cu-Cu, Estou a ver-te!

Conjunto Mediterrâneo
Capacidades: 1,5 l + 2,5 l + 4,3 l 
300766 34,80 €
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Ao adquirir o Conj. 
Mediterrâneo  

recebe GRÁTIS  
a Saladeira 4,3 l 

no valor de

22 , 90 €
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Um toque 
de frio para 

derreter 
o coração.

Pimpinelas de Natal
Capacidades: 950 ml + 1,4 l + 2,1 l
300767 29,80 €

Ao adquirir  
o Conj. das Pimpinelas 

de Natal recebe GRÁTIS  
a Pimpinela de 1,4 l 

no valor de

14 , 90 €
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Conjunto 
Bifresco  

com Saco

29 €

Conjunto Bifresco com Saco
Capacidades: 500 ml + 1,3 l  
+ Saco (40 x 45 x 20 cm)
300768 29,00 €

Sinta a alegria 
da chegada do Inverno
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Faça em casa 
e transporte 

consigo a doçura 
do Natal.

Leve consigo 
os sabores do Natal

3 Batedeiras
Capacidades: 600 ml + 1,4 l + 2,75 l
300769 25,50 €

Nestas Festas 
poupe

10 €
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Boleira Baixa
Ø 32 x 13,5 cm
300770 29,90 €
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Caixa Sanduiche SANTORO®’s Gorjuss™ 
14,5 x 14 x 5 cm
300772 7,50 €
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A pensar nos nossos 
pequenos duendes

Conjunto de Ostras Smurfs
22,5 x 12,1 x 6,8 cm
13 x 10 x 5 cm 
10 x 8,4 x 5,2 cm
300771 18,50 €



10

1. Cristalina 290 ml
300779  11,00 €  9,30 €

2. Cristalina 610 ml
300776  13,00 €  11,00 €

3. Cristalina 990 ml
300774  15,50 €  13,10 €

4. Cristalina 1,3 l
300778  19,00 €  16,10 €

5. Cristalina 2,4 l
300777  28,00 €  23,80 €

6. Criatalina 4 l
300773  38,00€  32,30 €

7. Conjunto de Cristalinas
Capacidades: 290 ml + 310 ml + 990 ml
+ 1,3 l + 2,4 l + 4 l
300780 66,00 €

O melhor do Natal
ao alcance da sua vista!
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Adquira o conjunto 
completo apenas por

66€
Oferta das Cristalinas 

de 290 ml + 610 ml 
+ 990 ml + 1,3 l
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Formas para Bolachas
300781 9,90 €

Demasiado 
bonitas para 

comer... 
OU NÃO!
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Caixa das Bolachas
Capacidade: 2,3 l
300782 19,90 €

Informação sobre o Direito de Livre Resolução ao abrigo do Artigo 4° do DEC.– 
Lei 24/2014 de 14/2) 
O consumidor tem o direito de livre resolução do presente contrato no prazo de 
14 dias de calendário, sem necessidade de indicar qualquer motivo. O prazo para 
o exercício do direito de livre resolução expira 14 dias a contar do dia seguinte ao 
dia em que recebe fisicamente os artigos. A fim de exercer o seu direito de livre 
resolução, tem de comunicar para a Tupperware (Portugal) Artigos Domésticos, 
Limitada, Av. da República, 83, 3°, 1050-243 Lisboa ou para o Coordenador do 
seu Distrito, a sua decisão de resolução do presente contrato por meio de uma 
declaração Inequívoca (carta enviada pelo correio, fax ou correio eletrónico). 
Pode utilizar o modelo de formulário de resolução na fatura. Para que o prazo 
de livre resolução seja respeitado, basta que a sua comunicação referente ao 
exercício do direito de livre resolução seja enviada antes do termo do prazo de 
resolução. 
Efeitos da Livre Resolução. Em caso de resolução do presente contrato, ser-lhe-
ão reembolsados todos os pagamentos efetuados o mais tardar 14 dias a contar 
da data em que formos informados da sua decisão de resolução do presente 
contrato. Efetuamos esses reembolsos usando o mesmo meio de pagamento 
que usou na transação inicial. Deve devolver os bens ou entregá-los na sala do 
Coordenador do seu Distrito sem demora injustificada e o mais tardar 14 dias a 
contar do dia em que nos informar da livre resolução do contrato. Considera-se 
que o prazo é respeitado se devolver os bens antes do termo do prazo de 14 dias.

O SEU DEMONSTRADOR
800 20 14 11

Linha de serviço ao cliente (Chamada Grátis)

www.tupperware.pt

Ofereça o melhor 
desta época festiva!


