
NESTE VERÃO 
APOSTE NA 
GREE E 

150€

ACUMULE 
ATÉ 

DE 4 DE JULHO A 
31 DE AGOSTO

10€
em cada compra de um 
destes modelos

U.E. MULTISPLIT FREE MATCH
(FM 14, FM 18, FM 21, FM 24, FM 28, FM 36, FM 42) 

MONOSPLIT PULAR
(PULAR 9, PULAR 12, PULAR 18, PULAR 24)

Nós devolvemos
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1. Ative o seu Cartão Pré-pago no prazo de 3 meses após receção por correio, com o seu 
C.C./B.I.. Após este período, será aplicada uma penalização de 10%.

2. Utilize o seu cartão em qualquer portal online, sujeito aos critérios desse 
estabelecimento. Alguns portais não aceitam cartões pré-pagos por opção. Se o seu cartão 
não funcionar para compras online, verifique se tem saldo disponível e tente novamente, ou 
experimente outro site. Pode realizar todas as transações que quiser com o cartão, desde 
que exista saldo disponível suficiente.

3. Para quaisquer questões sobre a sua utilização, consulte as condições em promo-verao.
greeproducts.pt

Oferta reservada a instaladores profissionais domiciliados em Portugal, válida apenas para a compra de monosplits PULAR e 
unidades exteriores multisplit FREE MATCH, feitas a distribuidores aderentes.
Oferta válida de 4 de julho a 31 de agosto de 2022, até ao limite de 1000 aparelhos. Aceitação de inscrições até 9 de setembro de 
2022. Limite de 150€ por instalador. Distribuição de cartões pré-pagos por correio, num prazo máximo de aproximadamente dois 
meses a partir do final da campanha. Para mais informações sobre a promoção, consulte a informação legal em promo-verao.
greeproducts.pt. Para quaisquer perguntas e/ou reclamações, pode enviar um e-mail para info@helloyalty.com especificando o 
nome da operação no assunto do e-mail. 

NÃO ESPERE, 
AS OFERTAS SÃO LIMITADAS! 

COMO GASTAR O MEU DINHEIRO?

Compre um dos 
modelos elegíveis acima 

mencionados

1

Recorde ao seu distribuidor para 
participar na promoção em

 promo-verao.greeproducts.pt

2

Acumule 10€ na compra de 
cada modelo elegível, validado 

e enviado para a plataforma 
pelo seu distribuidor 

3

Apoio Cliente • T: 808 202 816 • E-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt • www.rolearmais.pt




