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Sem cnvio!
de e
DEPOIS DE DEVIDAMENTE
NTE
PREENCHIDA, envie através
de uma das seguintes formas:
Correio:
CASIO PORTUGAL
Parque das Nações
Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A
1990-273 Lisboa
Email: casioportugal@casio.pt ou
teresajorge@casio.pt
Fax: 218 939 179

IVA incluído à taxa de 23%

Aproveite agora este preço
promocional exclusivo

NOTA DE
ENCOMENDA

Reservado aos serviços da CASIO

PROFESSORES

Data da recepção

Nº

Encomende
Enc
nco
nc
omende facilmente:
• Selecione co
com uma cruz a calculadora desejada.
• Indique os seus dados pessoais.
• Envie a nota de encomenda por correio, fax ou email casioportugal@casio.pt
• Depois de recebermos a nota de encomenda preenchida, entraremos em contacto consigo para informar da entidade e referência multibanco.
• Faça o pagamento Multibanco.
• Após recebermos o pagamento, receberá a calculadora solicitada na morada que indicou
num prazo de 5 a 10 dias úteis (salvo ruptura de stock).
Nota importante:
• Campanha válida para professores de Matemática (grupo 500) e de Física-Química, (grupo 510)
de outros grupos (230, 430, 520 e 550).
• Quantidade limitada a uma calculadora da família fx-9860III ou fxCG-50.
• Quantidade limitada a uma calculadora por professor e por ano letivo.
• A encomenda só fica validada após o envio da declaração de docente indicando o grupo
disciplinar e ano de ensino.
• Não é possível o envio à cobrança.
• Não será emitida uma confirmação de encomenda.
• Se não receber a referência multibanco no prazo de 5 dias úteis, entre em contacto com
os nossos serviços.
• A Casio suporta as despesas de envio.
Contactos:
Informações sobre entregas: 218 939 170
Informações Pedagógicas e sobre os produtos: margaridadias@casio.pt

ESTA NOTA DE ENCOMENDA PODE SER FOTOCOPIADA E ENTREGUE A OUTRO(A) COLEGA
ANEXAR DECLARAÇÃO DE DOCENTE INDICANDO GRUPO DISCIPLINAR E ANO(S) DE ENSINO

fx-CG50

fx-9860GIII

Preço professor:

Preço professor:

65€ (grupo 500/510)
95€ (grupo 230, 430,520 e 550)

c/IVA

60€ (grupo 500/510)
67,50€ (grupo 230, 430,520 e 550)

c/IVA

ATENÇÃO: FORNEÇA TODOS OS DADOS CORRETAMENTE. A FALTA DE DADOS PODE ATRASAR O ENVIO DA SUA CALCULADORA.

Nome:
Morada da escola:
(Local de entrega)

Código Postal:
Telemóvel:

-

Localidade:
Email:

Número de contribuinte:
Nome da escola:
Localidade da escola:

Aceito

Não aceito

a Política de Privacidade da CASIO http://www.casio-calculadoras.com/index.php/politica-de-protecao-de-dados

Aceito

Não aceito

o envio de informações comerciais por parte da CASIO PORTUGAL

Ao inscrever-se na Base de Dados da Casio Portugal passa a receber periodicamente informação relevante para a sua situação profissional e calculadora utilizada.
De acordo com a lei de proteção de dados pessoais, informamos que os seus dados recolhidos no presente formulário serão objeto de tratamento informático e serão guardados no
ficheiro automatizado da responsabilidade da CASIO España S.L. Sucursal em Portugal, com a finalidade de serem utilizados em campanhas de marketing e de publicidade associadas
à marca, sendo também utilizados para comunicar informação sobre os produtos, serviços e eventos da CASIO e ainda para solicitar a sua participação em estudos de mercado. Os
dados pessoais recolhidos não serão cedidos ou transmitidos a terceiros.
A qualquer momento, e sem qualquer encargo, poderá aceder, corrigir, opor-se, cancelar ou proibir o tratamento dos referidos dados, para efeitos de marketing direto ou outros,
escrevendo para a morada da CASIO, sita no Parque das Nações, Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A, 1990-273 Lisboa ou através do email margaridadias@casio.pt.”

