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Nova Campanha Ponto de Venda 

Vulcano oferece a conta da água  

na compra de esquentador  
 

Lisboa, 3 de abril de 2013 – A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, acaba 

de lançar uma campanha de ponto de venda com o mote “Agora, o grau de poupança é a dobrar”, em 

que na compra de um esquentador Vulcano (exceto gamas WB e WE), a marca oferece, sem sorteio, o 

valor de uma fatura mensal da água.   

 

A campanha, válida de 1 de abril a 31 de maio, pretende reforçar os benefícios dos esquentadores 

Vulcano, altamente eficientes e inovadores, na redução dos consumos energéticos. A gama de 

esquentadores da Vulcano é a mais completa e eficiente do mercado, permitindo aliar conforto térmico 

e economia do consumo. Entre as principais inovações destacam-se os esquentadores termostáticos, 

que permitem selecionar a temperatura desejada com exatidão, grau a grau (35º C a 60º C), mantendo-

a sempre estável durante toda a utilização. A precisão da temperatura selecionada permite maior 

conforto, uma significativa poupança no consumo de gás e evita a junção de água fria. 

 

Durante a campanha, a poupança é a dobrar, pois à economia decorrente da utilização de um 

equipamento mais eficiente soma-se a poupança na fatura da água, assegurada pela Vulcano. Para 

usufruir da oferta basta que o consumidor aceda ao microsite da campanha 

www.vulcanopoupancaadobrar.com, preencha o formulário de inscrição e envie uma cópia deste, 

juntamente com a fatura de compra do esquentador e a fatura da água que quer ver reembolsada por 

e-mail, num prazo máximo de 10 dias após a compra do equipamento 

 

Esta iniciativa será divulgada através de uma campanha, que inclui publicidade nos pontos de venda, 

folhetos e anúncios em imprensa, rádio, meios online e redes sociais. A oferta é válida até 30 de junho 

de 2013, estando limitada ao valor máximo de 15 € e a 3.500 oportunidades.  

 

A Vulcano é a marca de referência de esquentadores em Portugal, estando permanentemente a investir 

no desenvolvimento dos produtos para responder eficazmente à equação entre o maior conforto para o 

utilizador e a eficiência no consumo energético e de água. Todos os equipamentos são compatíveis 

com sistemas solares térmicos, que através do recurso a energia solar, permitem reforçar a poupança 

até 75% para o aquecimento de águas e ainda preservar o meio ambiente. 

 

Para mais informações, por favor consulte: www.vulcanopoupancaadobrar.com  

 

Sobre a Vulcano 

 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece soluções de água quente, com uma gama de 
produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três 
segmentos: Esquentadores, Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Uma das áreas 
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prioritárias de actuação 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. 
Recentemente, a gama foi alargada, passando a incluir também ar condicionado e bombas de calor. 
 
 
 
Contacto para informações gerais:  

info@vulcano.pt  

 

Contacto para imprensa:  

Vulcano 
Nadi Batalha 
Tel.: 21 850 0340  
E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com  
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