Na compra de produtos da gama de fornos com vapor
e placas de indução, com PVP igual ou superior a 449€,
receba uma das seguintes OFERTAS:
BATEDEIRA COM TAÇA
Compras no valor igual ou
superior a 449€

SET PEQUENO ALMOÇO
Compras no valor igual ou
superior a 898€

COMO PARTICIPAR
Registe o(s) seu(s) produto(s) em
www.aeg.com.pt;
Aceda a
www.aeg.paocomocoracao.bto.pt
e preencha o formulário;

Não existe precedente para o momento que vivemos.
Olhamos para o futuro com incerteza, mas também com
vontade de nos reinventarmos, quer na maneira como
trabalhamos, quer como nos relacionamos com as
pessoas e a comunidade em geral.

A RECEITA
PERFEITA PARA
PÃO COM O CORAÇÃO.

Neste sentido, em parceria com a agência de marketing e
comunicação Besides the Obvious, metemos as mãos na
massa!
No nosso showroom, nos meses de maio e junho, o Chefe
Nuno Bandeira de Lima e o Chefe Pedro Rezende fizeram
pão diariamente, para distribuirmos junto daqueles que
mais necessitam.

Faça upload da(s) fatura(s) de compra.
Em caso de dúvidas, estamos à sua disposição:
aeg.paocomocoracao@bto.pt
913 135 624 (dias úteis, das 09h30-13h00 e
das 14h30 às 18h00)
Campanha válida para compras efetuadas nas lojas aderentes, entre 15 de junho
e 15 de setembro de 2020.
Prazo de participação: 30 de setembro de 2020.
Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites participações
em nome de empresas e empresários em nome individual. Máximo de uma
participação por consumidor.
Para informação adicional, consulte o regulamento da campanha em aeg.com.pt

AO PARTICIPAR TAMBÉM ESTÁ A AJUDAR.
Por cada produto validado uma família irá receber pão
durante uma semana. Saiba mais no regulamento da
campanha.

DESCUBRA AS OFERTAS
QUE TEMOS PARA SI

SET PEQUENO ALMOÇO
OS PEQUENOS ALMOÇOS
NUNCA SOUBERAM TÃO BEM!

PLACAS DE INDUÇÃO
A PARCEIRA PERFEITA
PARA QUALQUER RECEITA
As placas MaxiSense AEG permitem otimizar a utilização
do espaço ajustando as zonas de aquecimento ao
tamanho e forma dos seus tachos e panelas. Oferecem
toda a flexibilidade de que necessita enquanto cozinha,
com um design fantástico, para que possa tirar o máximo
partido dos seus dotes culinários.

Obtenha os melhores sabores com o nosso
SET para o pequeno almoço perfeito.
Chá através de uma infusão a temperatura otimizada,
12 chavenas de café servidas de uma só vez e uma
torrada matinal da forma que gosta!
Cafeteira
KF3300

Jarro
EWA7700

Torradeira
AT7750

FORNOS COM VAPOR
DOMINE UM NOVO
NÍVEL DE SABOR
Os fornos com vapor AEG oferecem tudo aquilo de que gosta no
seu forno doméstico. Mas a adição de vapor vai elevar a sua arte
culinária para um novo nível. Pães e bolos que crescem um
pouco mais. Assados tenros e estaladiços. E todas as suas outras
receitas preferidas ficam melhores. Opte pelo vapor e cozinhe
como um verdadeiro Chef em sua casa.

BATEDEIRA SÉRIE 3 SM3300
CRIE MAIS COM A BATEDEIRA 2-EM-1
Nunca foi tão fácil fazer bolos
e pão. A batedeira inclui uma
taça rotativa e ganchos para
massa em aço que tornam a
preparação de massas tão
fácil como premir um botão.
Entre as diferentes
velocidades e os acessórios
fáceis de manusear, deixe a
sua criatividade decidir.

