
Para informação adicional sobre os benefícios 
dos nossos fornos Multifunções com PlusSteam, 
visite-nos em aeg.com.pt

Campanha válida de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.
Receção de participações até 15 de janeiro de 2017.
Campanha limitada a uma participação por consumidor e morada.  
Regulamento disponível em aeg.com.pt.
Esta campanha destina-se a consumidores  
finais, não sendo aceites participações  
em nome de empresas ou empresários em  
nome individual.

Para participar na campanha, faça download 
do cupão de participação em aeg.com.pt  
e envie-o devidamente preenchido juntamente 
com a cópia da fatura de compra. 

Junte-se a #umbolopara
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www.aeg.com.pt
www.aeg.com.pt/Design-e-Suporte/ 
AEG_Campanhas_Online/

Tel: 21 440 39 00

Electrolux, Lda.
Quinta da Fonte,  
Edifício Gonçalves Zarco - Q35
2774-518 Paço de Arcos

E-mail: aeg.marketing@electrolux.pt

Cupão de participação
Envie-nos este cupão, até 15 de janeiro de 2017, preenchido com os dados 
abaixo, juntamente com a cópia do original da fatura de compra do forno 
PlusSteam para:
Electrolux, Lda.
Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco – Q35
2774-518 Paço de Arcos
ou para o email: aeg.marketing@electrolux.pt

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 de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.
Receção de participações até 15 de janeiro de 2017.
Campanha limitada a uma participação por consumidor e morada.
Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites participações em 
nome de empresas ou empresários em nome individual. 
Regulamento disponível 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 acader aos seus dados pessoais e solicitar a sua retificação  
e/ou eliminação.

Siga-nos em

Aceito receber informações e promoções da AEG: SIM      NÃO 

#umbolopara

Ser. No.

PT

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

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



UM DIA  
ESPEcIAL

MULTIFUNÇÕES

* 10% de reembolso sobre o valor de compra na fatura na aquisição de um forno Multifunções com função PlusSteam da AEG.

Durante o ano, muitos 
momentos tornam-se especiais 
na cozinha. Pode ser graças a um 
simples Bolo de Chocolate para 
o Dia dos Namorados, uma Tarte 
de Limão para o Dia da Mãe ou 
talvez um Bolo-Rei para desfrutar 
em família.

Para além do kit de pastelaria, 
emviamos-lhe um calendário 
com sugestões de dias especiais. 
Todos os meses será publicada 
a respetiva receita no nosso site 
para o ajudar a tornar estas datas 
memoráveis. 

Na compra de um forno 
com PlusSteam.

10%de reembolso*
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+  DiSTRiBuiçãO 
DO CaLOR

+ vOLuMe

+ CROCaNTe

+ huMiDaDe

+ CaPaCiDaDe

MULTIFUNÇÕES 
coM PlusSteam

KITde pastelaria 
Composto de um conjunto 
de utensílios de cozinha.
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Partilhe a sua receita na página de facebook da aeG com o 
hashtag #umbolopara e poderá ganhar prémios de outro nível.

#umbolopara
imagem exemplificativa


