Caro(a) Concorrente,
PARABÉNS por ter sido um dos vencedores da “ Liga Record”do jornal Record.

Para receber o seu prémio, necessitamos que nos envie/entregue a declaração que se segue
devidamente preenchida e uma fotocópia do seu Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão.
Existem três formas de nos fazer chegar essa documentação:
1. Via Eletrónica
Imprima a declaração que se segue, preencha, assine e anexe uma fotocópia do Bilhete de
Identidade ou do Cartão de Cidadão. Envie estes documentos digitalizados para o seguinte
endereço eletrónico: marketing@cofina.pt .
2. Via CTT
Imprima a declaração que se segue, preencha, assine, junte uma fotocópia do Bilhete de
Identidade ou do Cartão de Cidadão e devolva-nos para a seguinte morada: Departamento
Marketing Record - Rua Luciana Stegagno Picchio, Nº 3, 1549-023 Lisboa
Em ambos os casos, o envio do prémio será efetuado via CTT.
3. Na nossa sede
Se tiver possibilidades poderá dirigir-se à nossa sede, na mesma morada, para entrega de
documentação e levantamento do prémio. Confirme sempre, por favor, a disponibilidade do seu
prémio.
Agradecemos a maior brevidade no envio/entrega desta documentação. Só após receção da
mesma, ser-lhe-á enviado/entregue o prémio.

Premiado com Automóvel ou Scooter
Envie/entregue a declaração que se segue devidamente preenchida e uma fotocópia do seu
Bilhete de Identidade e do seu Número de Contribuinte ou do seu Cartão de Cidadão.
Posteriormente, será contactado para combinarmos a entrega do seu prémio.

Para mais informações, ligue 210 494 412 (dias úteis, das 09h30 às 13h e das 14h30 às 18h).

Os nossos cumprimentos,

Dra. Isabel Rodrigues
Diretora de Marketing

Como preencher a sua declaração:
1. Escreva o seu nome e morada;
2. Indique a classificação obtida;
3. Indique a ronda na qual foi vencedor:
- Ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (...) ou 30;
3ª). caso não seja vencedor de ronda, indicar: Inverno, Verão ou Final;
4. Indique o prémio com o qual foi premiado:
- Vale RP no valor de € 250
- Vale RP no valor de € 150
- Vale RP no valor de € 100
- Vale RP no valor de € 50
- Assinatura Premium (6 meses)
- Assinatura Premium (1 ano)
- Vale RP no valor de € 500
- automóvel
- scooter

Nota:
Juntamente com a sua declaração deverá enviar, sempre, uma fotocópia do seu
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão. Caso seja vencedor do automóvel
ou da scooter deverá enviar, igualmente, uma fotocópia do Número de
Contribuinte (caso envie fotocópia do Bilhete de Identidade).

Para mais informações, ligue 210 494 412 (dias úteis, das 09h30 às 13h e das 14h30 às 18h).

DECLARAÇÃO
Nome:

Morador na:

Declara para os devidos efeitos que lhe foi entregue pela Cofina Media, S.A., o
prémio referente ao

_º Classificado da

2017/2018 – do jornal Record, constituído por

_ da Liga Record
.

Ass._

Para mais informações contactar Departamento de Marketing – 210 494 412.
Rua Luciana Stegagno Picchio, Nº 3, 1549-023 Lisboa

