
TROQUE QUALQUER MODELO GRÁFICO
MESMO AVARIADO POR UMA NOVA CASIO

Reservado aos serviços da CASIO

Nº

Data da receção

CAMPANHA 
DE TROCAS

Só para professores do grupo
500 (Mat.), 510 (F.Q.).

ATENÇÃO: Forneça todos os dados corretamente. A falta de dados pode atrasar o envio da sua calculadora. 

USE LETRA MAIÚSCULA

Nome

Morada da escola

Código Postal -  Localidade

Telemóvel email

Número de contribuinte

(Local de entrega)

Anexe uma declaração de como é docente de um dos grupos acima referidos

Procedimento a ter:
- Envie a sua calculadora gráfi ca por correio, juntamente com uma declaração de docência 

e esta folha peenchida (não nos responsabilizamos pelos extravios)

- Depois de rececionarmos a calculadora, declaração e dados pessoais, a CASIO Portugal 

irá entrar em contacto consigo, via email, para o informar da referência multibanco.

- Depois de efetuar o pagamento, irá receber na morada indicada a calculadora escolhida.

Nota: A CASIO pode terminar a campanha sem aviso prévio

SÓ É PERMITIDA A TROCA DE UMA CALCULADORA POR PROFESSOR, POR ANO LETIVO

ENVIE TUDO PARA:
CASIO Portugal

Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A

1990-273 Lisboa

Telefone: 218 939 170

Marca da calculadora gráfi ca que envia para troca:

CASIO TI HP Lexibook Outra

fx-CG50

Ao inscrever-se na Base de Dados da Casio Portugal passa a receber periodicamente informação relevante para a sua situação profi ssional 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 

fi cheiro automatizado da responsabilidade da CASIO España S.L. Sucursal em Portugal, com a fi nalidade 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.”

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 

SMO AVARIAADO R UPOR

fx-CCG50

UMA NOVADO R UPOR

CG50

79,95€

IVA incluído
à taxa de 23%

Portes Gratuitos

COM 
MODO 
EXAME
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