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Experimente
as nossas dietas e
fórmulas nutricionais!
Se o seu animal de companhia não aceitar
o alimento, será reembolsado.
Campanha válida de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

08:30 às 20:30 segunda a sábado exceto feriados

A gama Purina® Pro Plan® Veterinary Diets é desenvolvida por Médicos Veterinários e destina-se ao maneio nutricional
de patologias para as quais o suporte nutricional adapatado faz parte do protocolo terapêutico. Formulada de acordo
com as últimas inovações na área da nutrição clínica e com eficácia cientificamente comprovada, as fórmulas da gama
Pro Plan® Veterinary Diets deverão ser sempre prescritas pelo seu médico veterináro assistente. Para total confiança na
prescrição que lhe foi realizada, no caso do seu animal de companhia não aceitar o alimento poderá devolver a
embalagem* de acordo com o nosso programa PPVD SATISFEITO OU REEMBOLSADO, que abrange também as
fórmulas de Pro Plan® NC NeuroCare e Pro Plan® JM Joint Mobility.
*Consultar "Como Funciona?" e Regulamento disponível em https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/

COMO FUNCIONA?

1

Válido para as embalagens PPVD e Pro Plan® NC e JM, apenas de alimento seco e formato de
menor gramagem

2

Caso o seu animal de companhia não goste e se recuse a comer, poderá proceder à devolução
do saco intacto, com o código de barras, na Clínica Veterinária onde foi adquirido
(com um mínimo de 2/3 de produto no interior da embalagem).

3

Terá de fazer o preenchimento obrigatório do formulário em anexo, com preenchimento
dos campos obrigatórios e aceitação das condições presentes no regulamento.

4

A Clínica Veterinária far-lhe-á o reembolso do montante anteriormente despendido na compra.

DADOS do PROPRIETÁRIO:
Nome completo*:
Morada*:
Localidade:*

Código postal*:
Data de Nascimento*:
Telef*:

E-mail*:

DADOS do ANIMAL de COMPANHIA:
Cão*

Gato*

Macho

Fêmea

Nome do animal de companhia*:
Data de nascimento do animal de companhia*:
Marca do alimento que consumia anteriormente*:

Indique-nos resumidamente a razão da sua insatisfação:

*Campos de preenchimento obrigatório.

Nome Clínica/Hospital:

Nº Cliente Nestlé:

Nome e gramagem do
produto devolvido:

Ao preencher este formulário está automaticamente a autorizar a Nestlé Portugal a entrar em contacto
consigo via telefone e/ou e-mail para esclarecimentos adicionais.
Para mais informações sobre a campanha consulte o regulamento em https://saboreiaavida.nestle.pt/passatempos/
ou contacte o Serviço de Informação Nestlé Purina através do número 800 207 139 nos dias úteis entre as
8:30 e as 20:30 de segunda a sábado, exceto feriados, ou através do e-mail faleconnosco@pt.nestle.com.
O preenchimento dos elementos é obrigatório para a participação nesta promoção. Os dados pessoais serão inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da
Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda, Rua Alexandre Herculano nº 8, 2799-554 Linda-a-Velha e destinam-se ao processamento da presente promoção bem como a serem
futuramente utilizados pelas empresas do grupo NESTLÉ e pela Longa Vida, S.A., exclusivamente para o envio de correspondência, mensagens eletrónicas ou de
ofertas promocionais.
Se desejar receber ofertas promocionais ou correspondência, assinale aqui � Se desejar receber ofertas promocionais ou correspondência da Longa Vida, assinale aqui. �
Autorizo as empresas do Grupo Nestlé a enviar-me mensagens eletrónicas para o meu correio eletrónico � telemóvel. �
Autorizo a Longa Vida a enviar-me mensagens eletrónicas para o meu correio eletrónico� telemóvel. �

