VERMELHO
É VERMELHO
Não é rosa depois de 30 lavagens.
Receba

Há mais de 130 anos que a AEG
desenvolve tecnologias pioneiras para a
sua casa. Quando alguns ainda estão a
tentar chegar lá, nós já estamos na fase
seguinte, sempre um passo à frente.

aeg.com.pt

na compra de uma máquina
de lavar, um secador ou uma
máquina de lavar e secar roupa
da AEG, com PVP igual ou
superior a 499€.
Saiba mais em aeg.com.pt

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAD ORES DE ROUPA AEG

Cuidam das suas roupas coloridas.

LAVE SEM MEDOS. SEQUE SEM MEDOS.

Cuidado sem
precedentes
Pode sempre confiar na gama de máquinas
de lavar e secadores de roupa AEG para
cuidar da sua roupa com total confiança.
Porque todos os modelos apresentam
tecnologias líderes na lavagem e secagem
da roupa, mantendo os tecidos como novos
durante mais tempo e as cores tão vibrantes
como no primeiro dia.

Receba

na compra de uma máquina de lavar, secador
e/ou máquina de lavar e secar roupa AEG,
com PVP igual ou superior a 499€.

COMO PARTICIPAR?
1. Registe o(s) seu(s) produto(s) em aeg.com.pt
2. Aceda a vermelhoevermelho.com e preencha o
formulário
3. F aça upload da(s) fatura(s) de compra e do(s)
email(s) de confirmação do registo do(s) produto(s)
adquirido(s)
Em caso de dúvidas, estamos à sua disposição:
aeg.campanhas@sac.pacsis.pt
 21 470 42 84
(dias úteis, das 09h30-13h00 e das 14h30 às 18h00)

CA N E TA T IRA N Ó D OAS U LTR A SSÓNICA

Tecnologia inovadora 
para nódoas complicadas
Pré-tratamento rápido para eliminar nódoas difíceis - tais
como sangue, vinho tinto, café, chocolate, tinta de caneta,
maquilhagem e café -, sem deixar de cuidar dos tecidos,
graças à tecnologia ultrassónica.

Na compra de uma caneta tira nódoas
ultrassónica AEG receba

Campanha válida para compras efetuadas nas lojas aderentes, entre
15 de outubro de 2019 e 15 de janeiro de 2020.
Prazo de participação: 31 de janeiro de 2020.
Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites
participações em nome de empresas ou empresários em nome
individual.
Máximo de uma participação por consumidor.
Consulte o regulamento da campanha em aeg.com.pt

