
Para informação adicional sobre a 
nossa gama, visite-nos em aeg.com.pt

Esquerda: Multifunções
Direita: Forno a vapor

Descubra os 
nossos fornos 
a vapor

play

10%de reembolso*

oferta de

faÇa Parte 
do NoSSo

Premium
Clube

SABOR
A OUTRO

NÍVEL

UMa eXPerIÊNCIa CULINÁrIa
eXCeCIoNaL CoM a aeG

Cupão de participação
Envie-nos este cupão, preenchido com os dados abaixo, juntamente 
com a cópia do original da fatura de compra do(s) eletrodoméstico(s) em 
campanha para o email aeg.marketing@electrolux.pt ou para a seguinte 
morada:
Electrolux, Lda. - AEG Clube Premium
Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco - Q35
2774-518 Paço de Arcos

Nome: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Morada:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Código Postal:  ....................................................................................................  Localidade:  .......................................................................................................................

Telefone:  ...........................................................................................................................  Telemóvel:  ..........................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo:  ..................................................................................................................................................................

Nº serie (Ser. No.):  .........................................................................................................................

Dados bancários para transferência do valor de reembolso

IBAN:

Campanha válida para compras efetuadas nas lojas aderentes entre 15 de fevereiro e 15 
de maio de 2016. Campanha limitada a um reembolso por consumidor e/ou por morada 
(uma única participação pode incluir várias faturas/produtos). 
Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites participações em 
nome de empresas ou empresários em nome individual.

para informação adicional, consulte o regulamento da campanha em aeg.com.pt.

Todas as participações incompletas, ilegíveis ou que não cumpram o regulamento da campanha serão consideradas inválidas. Os dados 
recolhidos destinam-se à gestão da presente campanha. O tratamento dos dados é confidencial e destina-se a ações promocionais a 
desenvolver pelo departamento de marketing da Electrolux. Tem direito a aceder aos seus dados e solicitar a sua retificação e/ou eliminação.

Siga-nos em

Caso não queira ser abrangido por essas ações assinale com uma cruz. 

aEG Clube premium

Ser. No.

PT

Titular da conta:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Data:  ................................................................................................................  Assinatura:  ..................................................................................................................................................

* Na compra de produtos da gama de encastre da AEG.



 

* 10% de reembolso na compra de eletrodomésticos de encastre da marca AEG. 
O valor de reembolso é calculado com base no preço de compra na fatura.

Hob2Hood

CHaMINéS, Hob2Hood
Conectividade na cozinha.
A placa liga 
automaticamente as luzes 
da chaminé e regula a 
velocidade da ventoinha, 
mantendo o ar que circula na 
cozinha fresco. 
Ao desligar a placa, a 
ventoinha continua a 
funcionar durante 1 minuto 
e a iluminação permanece 
acesa durante 2 minutos, 
para que apenas tenha 
que se preocupar com a 
receita que está a preparar. 
Desfrute!

fLeXIbILIdade SUPerIor, MaXISeNSe®

Descubra as mais recentes novidades no que se refere a 
flexibilidade.
Mais zonas de cozedura com a MaxiSense® Plus, para qualquer 
tipo de recipiente, independentemente da sua dimensão. As 
placas de indução MaxiSense® caracterizam-se pelas zonas de 
cozedura automaticamente ajustáveis, permitindo-lhe cozinhar 
com toda a liberdade e máximo controlo.

deSCUbra reCeItaS 
deLICIoSaS e ÚNICaS
eM AEG.COM.PT

Ao registar os seus eletrodomésticos AEG 
no nosso site - aeg.com.pt - tem acesso às 
seguintes vantagens do ClubE prEmium. 

- 6 MeSeS de eXteNSÃo de GaraNtIa
-  CaLL CeNter dedICado Para tIrar dÚVIdaS 
Sobre ProdUtoS

-  deMoNStraÇÕeS de ProdUto ao doMICÍLIo 
(CoMPraS SUPerIoreS a 2.500€)

- NeWSLetterS
- reCeItaS eXCLUSIVaS

oferta de faÇa Parte do NoSSo+
na compra de um eletrodoméstico de 
encastre da AEG.

de reembolso*
SeMPre UM PaSSo
À freNte
A AEG apresenta-lhe uma ampla gama de 
eletrodomésticos com a mais avançada 
tecnologia. Poderá tornar cada momento 
à volta da mesa numa experiência culinária 
excecional.

Premium
Clube


