
 

 



 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1) Imprima e Preencha a ficha de inscrição. Assine-a igual ao Cartão de Cidadão. 
2) Junte a cópia bem legível do Cartão de Cidadão (ou Bilhete de Identidade + cartão de contribuinte fiscal). 
       (Tem de juntar cópia do passaporte, se tiver nacionalidade estrangeira) 
 

A morada a indicar tem de ser a da sua residência. 
Caso pretenda receber as encomendas numa outra morada (que lhe dê mais jeito) indique-a na folha das cópias. 
Deve indicar sempre um n.º de telemóvel e um e-mail para envio de lembretes e avisos via sms (prometo que não 
será usado abusivamente – será apenas utilizado quando estritamente necessário), bem como um e-mail. 
 
Para se inscrever para consumo próprio também tem de preencher esta ficha de inscrição. 
 
As cópias servem apenas para a Yves Rocher poder confirmar os dados indicados na ficha e verificar a assinatura.  

 
Se quiser e para ficar mais tranquila, pode escrever, sobre as cópias, na diagonal e de 
maneira a que não tape qualquer letra ou número, “P/. Inscrição na YR”.  

 
Assim estipulará que as cópias apenas servem para este propósito e que não podem 
ser utilizadas para outro fim - veja a imagem ao lado. 

 
 

 

DEPOIS DE PREECHER E ASSINAR A FICHA, ENVIE TUDO POR: 
 

●  Email:    yr.alexandra@gmail.com    ou   
 

●  Carta:     Alexandra Pinto Monteiro - Rua Luís de Camões, n.º 67 – Moradia F –  
                                                                        4750-844 V.F.S. Pedro      
                                                                          

 

          

PRÉMIOS DE BOAS VINDAS 

                                                  

    Pela sua inscrição ganhará o seguinte prémio de 
boas vindas: 
 
Kit Yves Rocher +  
 
Amostras YR (perfumes e cremes) + 
 
Gel duche concentrado + 
 
Máscara de pestanas 
 
        Acompanhado por: 

 Catálogo YR em vigor + 

 Diversas brochuras 
informativas. 

 
 

Se tiver alguma dúvida ou dificuldade, estou ao seu dispor para a (o) esclarecer.  
Nunca hesite em me contactar. 
 

Alexandra Pinto Monteiro – 911 061 953 / 969 711 579                                   wwww.cosmeticavegetal.com                                                                                                                                                

 


