
Acrescente um toque     
de inspiração à sua casa.

electrolux.pt

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

Para mais
informação

Envie-nos este cupão, até 31 de maio de 2016, juntamente com a cópia da fatura de 
compra do eletrodoméstico em campanha para o email: marketing@electrolux.pt 
ou para o endereço: 
Electrolux, Lda. - Time Manager
Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco - Q35
2774-518 Paço de Arcos

Para participar nesta campanha é necessário preencher todos os campos abaixo indicados.

Preencha este cupão

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

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

................................................................................................................................................................

Código postal: ..............................................Localidade: ..........................................................

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

E-mail (opcional): ............................................................................................................................

Modelo do eletrodoméstico:

.................................................................

Nº de série do eletrodoméstico:

.................................................................

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 pessoais e solicitar a sua retificação e/ou eliminação.

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

Marque com um X a oferta 
que pretende receber.

Campanha válida de 15 de fevereiro a 15 de maio de 2016. A receção dos cupões e respetivas 
faturas estende-se até 31 de maio de 2016. Estão incluídos nesta campanha todos os modelos de 
máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar e secar roupa, e secadores, excluindo o modelo 
EWF1272EOW. Em caso de compra de mais do que uma máquina, de categorias diferentes, terá 
direito a receber o número correspondente de ofertas.
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 electrolux.pt

Ser.No.

Pulsómetro Bolsa Conjunto Cartão

O que faz 
com o seu 
tempo? 
você decide.

Visite

ELECTROLUX, LDA
ELECTROLUX MAJOR APPLIANCES EUROPE



A sua roupa sempre 
pronta a tempo

Lave com  
TimeManager®

Aproveite o tempo 
da melhor maneira

Ao comprar uma máquina de lavar roupa com tecnologia 
TimeManager®, ou um secador Electrolux, pode escolher entre um 
destes quatro fantásticos prémios para desfrutar no seu tempo livre.

Graças ao TimeManager® não precisa de esperar que o ciclo de 
lavagem termine, podendo desfrutar do seu tempo fazendo o que 
mais gosta.

Descubra a nossa gama equipada com a tecnologia TimeManager®. 

Campanha válida de 15 de fevereiro a  
15 de maio de 2016.
Em caso de rutura das ofertas acima, 
estas podem ser enviadas a posteriori, ou 
substítuidas por outras de valor semelhante. 
Consulte o regulamento e os modelos em 
campanha em www.electrolux.pt

Pulsómetro  
Com monitor de frequência 

cardíaca, cronómetro, e 
controlo de performance. 

Encastre: 
EWG127410W

Carga Superior:  
EWT1064TKW

Spa Experience  
Um conjunto com toalhas 100% 
algodão, pedras de massagem, 
gel de banho e creme corporal.

Saco de Viagem 
A fusão de uma mochila e de um 
saco desportivo com um design 
refinado e qualidade Samsonite.

Cartão Oferta H&M  
35 euros para gastar  
na roupa que quiser.

Agora pode adaptar o tempo de lavagem ao 
seu ritmo de vida. Com TimeManager® é 
possível controlar a hora a que deseja que a sua 
roupa fique pronta, escolhendo o programa que 
mais se adequa às suas necessidades.

Utilizando a tecnologia das lavandarias profissionais, as nossas 
máquinas dar-lhe-ão a liberdade de controlar o tempo de lavagem 
conforme preferir.

Cuidado profissional para a sua roupa:

Programas a vapor: Os nossos programas a vapor 
oferecem-lhe os resultados das lavandarias profissionais: 
uma lavagem cuidada que desenruga e remove odores.

AutoSense: O sistema AutoSense oferece-lhe a flexibilidade 
que necessita, ajustando automaticamente o tempo e 
consumo de água e energia consoante o volume da carga 
que pretende lavar.

Direct Spray: A tecnologia de lavagem por jatos permite 
que a água incida diretamente na roupa, garantindo um 
menor consumo e protegendo a qualidade dos tecidos.

Se gosta de 
fazer desporto

Se gosta de 
viajar

Se quiser 
relaxar

Para o que 
mais deseja

Certificado Woolmark: Garantia que as 
nossas máquinas lavam as suas roupas mais 
delicadas, sem as danificar.

Carga Frontal:
EWF1407MEW2

EWF1294DSW2

EWF1484EOW

EWF1286EDS

EWF1284EOW

EWF1274EOW

Livre Instalação:
EWW1696SDW

EWW1685SWD

EWW1685HDW

Encastre:  
EWX147410W

Máquinas de Lavar Roupa

Máquinas de Lavar e Secar Roupa

Condensação:
EDC2086PDW

EDP2074PDW

Bomba de Calor:
EDH3685TDW

EDH3684PDE

Secadores

Descubra também a nossa gama de secadores. 


