CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO
Envie-nos este cupão até 15 de setembro de 2017, juntamente com a cópia do original da fatura de compra do(s) produto(s) em campanha para:
Electrolux, Lda. - Nova Mastery Range da AEG, Apartado 7608, 2611-901 Alfragide ou participe online, em www.aeg.com.pt
Nome:
Apelido:
Morada:

-

Código Postal:

Nova Mastery Range da AEG

Localidade:

Telemóvel:
E-mail:
Data de Nascimento:

/

/

(DD/MM/AAAA)

Modelo(s) do(s) Produto(s):

Número(s) de Série (Ser. No):

Mod. 1

Nº Série

Mod. 2

Nº Série

Mod. 3

Nº Série

Mod. 4

Nº Série

Mod. 5

Nº Série

A SUA COZINHA,
OS SEUS MÉTODOS,
AO SEU GOSTO.

Dados bancários para efetuar o reembolso
IBAN : PT50
Campanha válida para compras efetuadas nas lojas aderentes entre 01 de junho e 31 de agosto de 2017. Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites
participações em nome de empresas ou empresários em nome individual. Em caso de dúvidas, pode enviar email para aeg.campanhas@sac.pacsis.pt ou consultar o
regulamento da campanha em www.aeg.com.pt
*Os dados recolhidos são indispensáveis para a participação na campanha, processados automaticamente e destinam-se à sua gestão e 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 nesta quadrícula.

*ACEITO

Há 130 anos que a AEG desenvolve produtos com tecnologias
pioneiras para a sua casa. Sempre um passo à frente.
Para conhecer melhor as inovações presentes na nossa gama
de produtos, visite-nos em www.aeg.com.pt

OFERTA

DO VALOR DA
INSTALAÇÃO
aeg.com.pt

RECEBA
250€
AO COMPRAR PRODUTOS AEG

A INSTALAÇÃO É POR NOSSA CONTA
Queremos ajudá-lo a construir uma cozinha ao seu gosto, pois sabemos
que é um ingrediente fundamental para o sucesso das suas criações.
Para que não tenha que preocupar-se com pormenores, e desviar a sua atenção
do essencial, na compra de produtos de encastre receba o valor da instalação (*).

* TABELA
FORNOS E MICRO-ONDAS

40 €

PLACAS

40 €

CHAMINÉS/EXAUSTORES

50 €

OUTROS PRODUTOS DE ENCASTRE 50 €
Consulte o regulamento da campanha em www.aeg.com.pt

Aproveite o prémio Mastery Range, no
valor de 250 €, atribuído semanalmente
à compra de maior valor de produtos de
encastre da AEG, entre 1 de junho e
31 de agosto de 2017.
Consulte o regulamento em
aeg.com.pt para mais informações.

