
TORNE A VIDA

deliciosa

DELICIOSA

OFERTASPARA UMA RECEITA

NO INTERIOR

Participe na campanha entre 1 de outubro de 2017 a 31 de janeiro de 2018 no site da
Electrolux em www.electrolux.pt ou envie-nos este cupão, até 15 de fevereiro de 2018,  
juntamente com a cópia da fatura de compra do(s) eletrodoméstico(s) para o apartado:

 

Electrolux - Torne a vida deliciosa
Apartado 7608
2611-901 Alfragide

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

1.      
2.     
3.      
4.     
5.      
6.      

Para receber a sua oferta

4. Receba a(s) oferta(s) em sua casa2. Siga os passos da campanha

1. Entre em Electrolux.pt 3. Insira a cópia da fatura

ACEITO x
Os dados recolhidos são indispensáveis  para participação na campanha, e  destinam-se à sua gestão e a futuras ações de marketing e a 
cedência a terceiros.  A responsável pela recolha e tratamento é a PACSIS, junto da qual poderá exercer os direitos de acesso, eliminação ou 
retificação (apoio.cliente@pacsis.pt).  Só podem responder os maiores de 18 anos. Ao preenchê-los está a consentir que lhe sejam enviadas 
comunicações de gestão da promoção por email ou SMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. 
Se não desejar que os seus dados sejam cedidos a terceiros deve marcar uma cruz nesta quadrícula. 

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

Nome  
Apelido

Morada  
Código Postal   

Localidade  

E-mail

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

 

Nacionalidade  
Profissão  

Telemóvel

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.



TORNE A VIDA

deliciosa

INGREDIENTES (6 PORÇÕES)
2-3 maçãs
100 gr compota de maçã
1 rolo de massa quebrada 
80 gr açúcar branco
2 colheres de sopa de mel

PREPARAÇÃO
Limpe bem as maçãs e retire os caroços. Corte as maçãs ao meio 
e depois em fatias finas.

Desenrole a massa numa folha de papel vegetal untada com manteiga. 
Cubra com a compota de maçã. Disponha as rodelas de maçã em forma 
de ventoinha. Adicione um fio de mel e polvilhe com açúcar branco.

Pré-aqueça o forno a 200º (Aquecimento Ventilado) e coza durante 
20-25 minutos (1⁄4 Vapor + Aquecimento Ventilado).

Sirva a tarte quente com gelado de baunilha. Se preferir tartes individuais, 
corte 4 círculos na massa quebrada e guarneça como mostra a imagem 
acima.

Prepare esta deliciosa 
tarte de maçã

20-25min      200º        
¼ Vapor + Aquecimento Ventilado 
700ml  

*Campanha válida para produtos no valor mínimo de 349€ PVP. Apenas 1 equipamento por categoria de produto.

RECEITA PARA UMA VIDA

deliciosa
Na compra de um Forno, Placa, Chaminé, 
ou Micro-ondas de encastre*

Receba até 200€
50€ por produto

em cartão para comprar ingredientes 
e confecionar receitas deliciosas

Na compra de um Combinado, Frigorífico de 1 porta 
ou Arca Vertical de encastre*

Receba uma liquidificadora 
Electrolux
e torne o seu dia-a-dia mais saudável 
com deliciosos sumos e batidos

Receba um conjunto
Bordallo Pinheiro
para levar à mesa o melhor 
da cerâmica portuguesa

Na compra de uma Máquina
de Lavar Loiça de encastre*


