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Cliente/Empresa:________________________________  
  

Nome de contacto: _____________________________ Assinatura Cliente:  

  

e-mail: _______________________________________  

 ___________________________________________ 

Nº Contribuinte: _______________________________ DATA:  

 Modo de pagamento: 

Tel. contacto: _________________________________ Multibanco:     Transf. Bancária:  

Nota: O cliente ao assinar ou enviar esta nota de encomenda por e-mail para encomendas@copyprint.pt autoriza para efeitos desta encomenda e contactos 

futuros a utilização dos seus dados inseridos que podem ser removidos a seu pedido, conforme RGPD - www.enterschool.pt 

BRINDES Voucher de Bónus 

 

                                Bónus Escolhido:                                                            Bónus Escolhido:          

           
 

 
  

Condições Especificas desta promoção: 

Esta promoção é limitada até ao dia 31 de Maio de 2020. Não é cumulável com qualquer outra. Ao ser adquirida, 
pode ser usada até dia 13 de Junho de 2020. 

Bónus Cor: Consiste num bónus de 5€, que ganha ao fazer numa só compra de 42 cópias a cores ou mais, pois 

nas primeiras 42 cópias/impressões, apenas paga cerca de 33, pelo que ganha 9 
cópias a cores, ou seja aproximadamente 5€. Se vai fazer muitas cópias a cores (+ de 
41), compre este bónus e ganha 5€.  

Bónus 2€ Compras: Ao adquirir este bónus, numa só compra diversa igual ou 

superior a 22€, de vários produtos na CopyPrint, terá um desconto de 2€. Portanto 
imagine que faz compras no valor de 30€. Paga apenas 28€ (8€, pois já pagou 20€) e 
ganha 2€.  

Este bónus, não é cumulável com qualquer outro bónus ou promoção. 

 

Como proceder? 

Envie esta folha de encomenda para encomendas@copyprint.pt,  
assinalando com um “X” qual o bónus que pretende. De seguida 
junte o comprovativo de pagamento com a data e hora bem 
legível, para podermos cruzar o seu pagamento com os nossos 
recebimentos. Para pagar use: Entidade 21604, referência 
102.543.638 e valor de 20€. Receberá o seu bónus/vale num prazo 
previsto de 24 a 48h úteis, por sms/e-mail indicando o nº do seu 

voucher. De seguida é só deslocar-se à nossa loja e usar o mesmo. Desfrute do seu desconto! 
 

Para qualquer contacto use o nosso e-mail de marketing, mk@copyprint.pt. Desde já agradecemos a sua 
encomenda, e muito obrigado. 
 

CopyPrint – Centro de Produção 
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