E

O

SQ

ESQUENT
AD

NTADORES
E
U

RE

SO

R

S

GAMA SENSOR

GA

S
GAMA

EN

M

A

SE

NSO R

POUPE
NA ÁGUA

NO GÁS

Esquentador Estanque
- Sensor Compacto
- Sensor Estanque
OR
SENS CTO
PA
M
O
C

Esquentador Exaustão Natural
- Sensor HDG
- Sensor Atmosférico
Esquentador Exaustão Ventilada
- Sensor Ventilado

GANHE

Esquentador de Condensação
- Sensor Green

1000

ESTADIAS
PARA 2 NAS

Conheça todas as condições desta
campanha em www.vulcanopoupareumdescanso.pt

SEM SORTEIO

COM A VULCANO,
POUPAR É CADA VEZ
MAIS UM DESCANSO

DESCUBRA
COMO PARTICIPAR
1
2

A SUA MARCA DE CONFIANÇA
DÁ-LHE AINDA MAIS MOTIVOS
PARA FICAR DESCANSADO.
3

Líder em soluções de água quente,
a Vulcano é uma marca portuguesa
que lhe oferece uma gama de produtos
ajustados a cada necessidade. E para que
se sinta mais tranquilo, disponibiliza-lhe
também um Apoio Total para ficar sempre
em boas mãos.
E AGORA COM A GAMA SENSOR
PODE FICAR AINDA MAIS DESCANSADO!
Entre 1 de março e 31 de maio de 2015,
na compra de um Esquentador da Gama
Sensor, para além de começar logo
a poupar na água e no gás, ganha, sem
sorteio, uma de 1000 estadias duplas
para relaxar numa das Pousadas de Portugal
aderentes à campanha.

Oferta limitada ao stock existente.
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Adquira um Esquentador da Gama Sensor Vulcano.
Num prazo de 10 dias após a compra, aceda ao
microsite da campanha, em
www.vulcanopoupareumdescanso.pt, preencha
o voucher de participação online com os seus dados
pessoais e efetue o download do mesmo.
Se pretender enviar a sua participação por e-mail,
deverá fazer o upload da sua fatura e enviá-la,
juntamente com o voucher online, para:
vulcanopoupareumdescanso@tlcrewards.com.
Caso prefira enviar a sua participação por correio
ou fax, deverá imprimir o voucher de participação
online e enviá-lo, juntamente com a cópia da fatura,
por correio, para Promoção Vulcano, TLC Marketing,
Av. D. João II, Edifício D. João II, Lote 1.06.02.3, 6ºA,
1990-095 Lisboa ou por fax para o número 218 952 099.
Após validação da sua participação, receberá um código,
num prazo máximo de 7 dias, pela mesma via de envio
da sua participação (e-mail, correio ou fax).
Até 5 dias após a data de envio do código, deverá aceder
ao site da campanha, inserir o seu código e preencher
o formulário com as respetivas datas e Pousadas da
sua preferência, dentro da lista de parceiros disponível.
No prazo de 30 dias, será contactado para proceder
à formalização da reserva.
Campanha válida para compras efetuadas entre 1 de março e 31 de maio de 2015
e limitada ao stock existente.
Oferta válida até 30 de novembro de 2015, sujeita a disponibilidade promocional.
Para mais informações contacte a Linha de Apoio à campanha,
através do 218 941 273 (dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h).
Não dispensa a consulta dos Termos e Condições da campanha,
disponíveis através do microsite www.vulcanopoupareumdescanso.pt.

