
Participe na campanha entre 15 de fevereiro e 15 de maio de 2017 no site da Electrolux,  
em www.electrolux.pt, ou envie-nos este cupão, até 31 de maio de 2017, juntamente 
com a cópia da fatura de compra do(s) eletrodoméstico(s) para:

Electrolux - Mais espaço mais moda
Apartado 7608
2611-901 Alfragide

Para participar nesta campanha é obrigatório preencher todos os campos abaixo.

Nome   
Apelido 

Telemóvel 

Morada  
  

Código Postal  - 

Localidade  
E-mail  
  

  
 Data de Nascimento   /   /   
 (DD/MM/AAAA) 

Modelo(s) do(s) Produto(s) Número(s) de Série (Ser.No)

1.    1.   

(opcional) 

2.    2.  

Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites participações em nome de empresas ou empresários em 
nome individual. Consulte o regulamento da campanha em electrolux.pt 
Vale showroomprivé: vale de oferta individual e de uma só utilização por pessoa, válido para pedidos superiores a 50€ (gastos 
de envío não incluídos) de 15/02/2017 até 15/08/2017 inclusivé. Oferta não reembolsável ou resgatável, não acumulável com 
outras promoções vigentes.

Os dados recolhidos são indispensáveis para a participação na campanha, serão processados automaticamente e destinam-se à sua 
gestão, a futuras ações de marketing e a ceder dados a terceiros para o mesmo fim e pelos mesmos meios, ou por correio. Só podem 
enviar os seus dados os maiores de 18 anos. Ao preenchê-los está a consentir que lhe sejam enviadas comunicações de marketing 
por email, SMS ou correio. A responsável pelo tratamento é a PACSIS, Estrada Nacional, nº 6, Lote 107, Piso 1, Esq., Alfragide, 2610-171 
AMADORA, junto da qual poderá exercer os direitos de acesso, eliminação ou retificação. A PACSIS tratará os seus dados em segurança, 
ficando autorizada a usá-los ou cedê-los a terceiros para fins de marketing pelos mesmos meios, nomeadamente a Domestic and 
General, uma Companhia de seguros parceira Electrolux, que disponibiliza Extensões de Garantia. Se não desejar que os seus dados 
sejam cedidos a terceiros deve marcar uma cruz neste quadrado. 
ACEITO x

Para receber a sua oferta:

1. Entre em Electrolux.pt

4. Desfrute de 50€ em compras!€2. Siga os passos da campanha

3. Insira a cópia da fatura

Mais espaço 
para estar na moda.
A Electrolux conta com uma gama de máquinas tão completas  
que só lhes falta uma coisa: a sua roupa.

GANHE

NA COMPRA DE UMA MÁQUINA DE LAVAR/SECADOR
DE ROUPA ELECTROLUX, COM CAPACIDADE 

DE 8, 9 OU 10KG E PVP IGUAL OU SUPERIOR A 429€

showroomprive.pt

50€*
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Todas as funções 
num único equipamento. 
Eis como as últimas novidades que encontra na gama de roupa da Electrolux  
o ajudam nas tarefas domésticas.

Motor inverter 
Indiscutivelmente a melhor 
tecnologia -fiável, silenciosa, 
rápida e energeticamente 
eficiente.

Woolmark Blue
Este selo garante que pode 
lavar até as suas peças de 
roupa mais delicadas, com 
toda a segurança, nas nossas 
máquinas de lavar roupa.

Gama SteamSystem:
As lavandarias profissionais 
refrescam e eliminam
as rugas da roupa com a ajuda 
do vapor. Os nossos programas 
a vapor oferecem-lhe os 
mesmos resultados.

A+++ -20% 
As nossas máquinas de lavar 
roupa gastam menos energia. 
Beneficia o meio ambiente e 
reduz a conta de eletricidade no 
final do mês.

Participe  
em electrolux.pt  
ou preenchendo  
o cupão que  
se encontra  
neste folheto.

Passatempo: Qual é a peça de roupa que dita a sua moda?
Todos temos aquela peça de roupa que marca o nosso estilo. Aquela que tem um 
lugar especial no nosso guarda roupa. Que carrega tantas histórias memoráveis.  
Que nos faz sentir mais confiantes. Queremos saber qual é a sua e  porque dita a sua 
moda e o seu estilo. Conte-nos tudo sobre a sua peça especial. 
Para as 5 respostas mais originais temos prémios especiais: uma consulta de personal 
styling com a Gabriela Pinheiro, stylist da revista ACTIVA, e um vale de 200€  
em compras no showroomprive.pt. Participe no passatempo em www.electrolux.pt 
e quem sabe se em breve não estará a renovar o seu guarda roupa!

*Campanha válida de 15 de fevereiro a 15 de maio 
de 2017, exclusiva para produtos de roupa Electrolux. 
Apenas estão válidos produtos de PVP igual ou 
superior a 429€ (líquido de descontos).

Na compra de uma máquina de lavar 
roupa, máquina de lavar e secar  
ou secador Electrolux de 8, 9 ou 10kg 
receba 50€* no showroomprive.pt


