Vulcano oferece mil Estadias Eco
Na compra de um esquentador termostático das Gamas Sensor, a Vulcano oferece-lhe, grátis e
sem sorteio, uma inesquecível Estadia Eco dentro da listagem de parceiros aderentes

Lisboa, 15 de fevereiro de 2012 – A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar
térmico, acaba de lançar uma ação especial (para os consumidores finais) nos pontos de venda, a
decorrer entre 15 de fevereiro e 15 de abril. A aquisição de qualquer esquentador termostático das
Gamas Sensor, efetuada neste período, dá automaticamente direito a uma noite, para 2 pessoas, em
hotel ecológico ou rural. Os consumidores poderão usufruir desta oferta até ao dia limite de 28 de
fevereiro de 2013.

Para usufruir da oferta basta que o consumidor aceda ao microsite da campanha através de
www.vulcano.pt e se registe, num prazo máximo de 20 dias, após a compra do equipamento. A
inscrição pode ser efetivada através do formulário online ou através do envio dos dados pessoais e
uma cópia da fatura, via correio ou fax. Mais tarde, ser-lhe-á concedido um código pessoal que lhe
permitirá proceder à marcação personalizada da Estadia Eco através do microsite.

O objetivo da Vulcano, enquanto marca que promove a eficiência energética e a proteção do meio
ambiente, é alertar para os benefícios dos eletrodomésticos eficientes que garantam uma maior
eficiência no aquecimento das águas. No caso dos esquentadores termoestáticos, as suas
características diferenciadoras e ecológicas traduzem-se numa performance exemplar, com a
possibilidade de seleção da temperatura desejada grau a grau, sem qualquer desperdício. A precisão
da temperatura selecionada permite uma poupança no consumo de gás e evita a junção de água fria,
contribuindo para um maior equilíbrio ambiental e orçamental das famílias.

Soluções completas, tecnologias inovadoras, serviço de apoio especializado e preservação do meio
ambiente são os principais argumentos que permitem à Vulcano responder com eficácia às
exigências de cada projeto e das novas tendências da construção sustentável. Porque para a
Vulcano, o futuro é mais eficiente.
Sobre a Vulcano
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece as melhores soluções de água quente, com uma
gama de produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em
três segmentos: Esquentadores e Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Desde a
aquisição pelo Grupo Bosch em 1988, a marca Vulcano é produzida pela Bosch Termotecnologia
S.A., atual denominação da unidade de Aveiro, ex-Vulcano Termodomésticos SA líder do mercado
europeu desde 1992, terceiro produtor mundial de esquentadores, e centro de competência da Robert
Bosch para este produto (água quente).
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Uma das áreas prioritárias de atuação da Vulcano é a utilização de energias renováveis,
nomeadamente a energia solar. A energia solar pode ser utilizada para obter o calor necessário para
aquecer a água, com fins domésticos, piscinas ou fins industriais e dar apoio aos sistemas de
aquecimento central.
Para mais informações visite www.vulcano.pt
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