
* Os seus dados pessoais adquiridos através deste formulário não serão transmitidos a terceiros.
** PROMOÇÃO NÃO ACUMULÁVEL E APENAS VÁLIDA PARA OBJETIVAS DISTRIBUÍDAS PELA ROBISA (Rodolfo Biber, S.A.)
***Condição obrigatória. Rever os requisitos em: https://www.robisa.es/pt/campanhas/

Distribuidor oficial Portugal e Espanha: 
Rodolfo Biber S.A.   

C/ Salcedo nº 8 E-28034 Madrid 

FORMULÁRIO DE REEMBOLSO* 
PROMOÇÃO SAMYANG CASHBACK NATAL 2019** 

entre o 1 de novembro de 2019 e o 5 de janeiro de 2020 
Inscrições admitidas até o 17 de janeiro de 2020 

Estimado cliente, 

Agradecemos-lhe por ter adquirido uma objetiva Samyang. 

Se efetuou a sua compra a partir de 01 de novembro de 2019, cumprindo todos os requisitos indicados nas bases 
desta promoção***, preencha este formulário* para receber um reembolso (indicado nas bases) pela compra de 
uma das objetivas zoom da Samyang desta promoção (especificadas nas bases).  

Promoção válida apenas para objetivas distribuídas pela Robisa (Rodolfo Biber, S.A.) para compras efetuadas entre 
o 1 de novembro de 2019 e o 5 de janeiro de 2020. O registo da promoção está aberto desde o 1 de novembro de
2019 até o 17 de janeiro de 2020. São excluidas desta promoção as objetivas compradas na Amazon.

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: 

Por favor, complete com as informações solicitadas e envie para: samcnav19@robisa.es 

 Sr.                       Sra.     

Nome: __________________________  Apellido: _________________________________________________  

Rua e nº: __________________________________________________________________________________  

Código postal: ______________ Localidade:_____________________ Ciudade:__________________________ 

Telefone: ______________________ Email: ______________________________________________________  

A Rodolfo Biber, S.A. informa-o que os dados pessoais que nos tenha facultado são 
recolhidos e tratados com a única finalidade de gerir o seu pedido de reembolso, sendo 
para isso inevitável o tratamento dos mesmos. O fundamento jurídico do tratamento é a 
execução do seu contrato com a Rodolfo Biber, S.A enquanto cliente. Tais dados pessoais 
apenas serão cedidos a terceiros prestadores de serviços, que atuam como 
subcontratantes por conta de Rodolfo Biber, S.A e serão apagados una vez tenha 
terminado o prazo durante o qual a Empresa pode exercer o seu direito de defesa no caso 
em que quer a Empresa reivindique quer se reivindique desta qualquer tipo de 
responsabilidade relacionada com a promoção de reembolso ou o produto. Em virtude 
do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Geral de Proteção de Dados, informamo-
lo que pode exercer os direitos a respeito da proteção dos seus dados pessoais, 
notificando-nos por escrito e juntando uma cópia da sua DNI para: Rodolfo Biber, S.A., 
calle Salcedo, 8, Local 10, 28034 Madrid, ou por e-mail para RGPD@robisa.es e, em todo 
o caso, apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo.
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* Os seus dados pessoais adquiridos através deste formulário não serão transmitidos a terceiros.
** PROMOÇÃO NÃO ACUMULÁVEL E APENAS VÁLIDA PARA OBJETIVAS DISTRIBUÍDAS PELA ROBISA (Rodolfo Biber, S.A.)
***Condição obrigatória. Rever os requisitos em: https://www.robisa.es/pt/campanhas/

Distribuidor oficial Portugal e Espanha: 
Rodolfo Biber S.A.   

C/ Salcedo nº 8 E-28034 Madrid 

ELIJA A OBJETIVA ZOOM DE SAMYANG QUE ACABA DE ADQUIRIR:  

 DSLR……………………………………………………………………25€  
 V-DSLR………………………………………………………………..25€    
 CSC……………………………………………………………………..20€ 
 V-CSC………………………………………………………………….20€ 
 XP...........................................................................50€ 
 XEEN*...................................................................100€ 

 AF 14mm 2.8…………………………………...35€  
   AF 24mm 2.8……………………………………30€ 
  AF 35mm  2.8……………………………….....20€ 
 AF 35mm  1.4………………………………......30€ 
 AF 45mm  1.8…………………………………….20€ 
 AF 50mm 1.4……………………………………..25€ 
 AF 85mm 1.4……………………………………..30€ 

*XEENcf e AF18mm 2.8 não incluídos na promoção

Modelo da objetiva: __________________________________  Nº de série da objetiva: ____________________  

 CÂMARA: Marca (exemplo: Canon, Nikon, …): ___________________ Modelo da câmara: ________________________ 

 Incluo cópia da fatura***  Li e aprovo os termos e condições*** 

Indique os seus dados bancários***: 

Conta de Banco*:  
Nome da pessoa proprietária da conta: __________________________________________________________ 

IBAN (PT + 23 dígitos): PT _________________________________________________________________

Data: ____________________________ Assinatura: _________________________________________ 

 Para mais informações, contacte-nos em:  
Telefone: +43 91 729 2711 Email: samcnav19@robisa.es 

Si deseja recebir informação relacionada com: 

• açoes promocionais similares
• eventos relacionados
• informações sobre novos produtos e tecnologias

 assine nossa Newsletter em: www.robisa.es/subscribe

 siga nossas redes:  Samyang Iberia,  Robisa Portugal,   Robisa 

 acesse a seção "Campanhas" do nosso site www.robisa.es/pt/campanhas/

 Email:  info@robisa.es 
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