É NO CORAÇÃO
DA SUA COZINHA QUE
DESAFIAMOS TODOS
OS SENTIDOS
Ofertas especiais na compra
de eletrodomésticos de encastre AEG

Ver informação no verso.

UMA PLACA À ALTURA
D O SEU ESTILO DE VIDA
Na AEG acreditamos que a placa é o coração da sua cozinha,
onde nascem pratos que desafiam as expetativas da sua
família e dos seus amigos.
Aliando design premium a um funcionamento preciso, o nosso
maior objetivo é que obtenha sempre resultados perfeitos, com
o mínimo desperdício de tempo e de recursos.

Elevada qualidade e
fiabilidade.

Potência de 7350W para
garantir rapidez e eficiência.

Exaustão e ventilação inteligente,
graças à tecnologia Hob2Hood.

Fácil Instalação e Design Funcional.

ComboHob, o exaustor
integrado na sua placa,
que lhe permite a máxima
flexibilidade e com o
melhor design.

Função FlexiPonte que
otimiza o espaço da sua placa.
Função PowerSlide para diferenciar
temperaturas e maximizar a eficiência
energética.
Máximo rendimento com a função
Active Touch, com o mínimo
desperdício de energia.
*Algumas caraterísticas estão disponíveis apenas em
modelos selecionados. Para informação adicional,
consulte a loja aderente ou aeg.com.pt.

Cozedura assistida por sonda térmica
SensePro com controlo de
temperatura automático.
Sensor de fervura SenseBoil
incorporado na placa, para evitar
derramamentos.
Equipadas com tecnologia SenseFry
para garantir que sela e frita os
alimentos na perfeição.

Benefície de ofertas e reembolsos na compra
de eletrodomésticos de encastre AEG, que serão
o PerfectFit com a sua cozinha.

Na compra de uma placa*
com preço igual ou superior a 499€

OFERTA DE
2 Frigideiras
anti aderentes
AEG Mastery Collection (26 + 30 Ø)
Modelo A9ALFPS1
Pvpr 149€

5%
7,5%

na compra de dois produtos adicionais da
gama de encastre AEG**

10%

na compra de três ou mais produtos adicionais
da gama de encastre AEG**

REEMBOLSO
(placa excluída)

na compra de um produto adicional da gama
de encastre AEG**

REEMBOLSO
(placa excluída)

REEMBOLSO
(placa excluída)

*Incluídas toda as placas AEG, inclusive indução, vitro e gás.
** Com preço de compra igual ou superior a 499€.

COMO PARTICIPAR

SAIBA MAIS AQUI
Campanha válida para compras efetuadas nas lojas aderentes entre 20 de outubro de 2022 e 31 de janeiro de 2023. Prazo de
participação: 15 de fevereiro de 2023. . Prazo de participação: 31 de janeiro de 2023. Esta campanha destina-se a consumidores
finais, não sendo aceites participações em nome de empresas e/ou empresários em nome individual. Excluídas máquinas de lavar
e máquinas de lavar e secar de encastre.

