
Oferta
Eco-estadia 
para dois*

Criar bom 
ambiente 
faz parte 
da Vulcano.

GAMA DE AR CONDICIONADO 
MAIS ECOLÓGICA E EFICIENTE



Garanta o melhor ambiente, dentro e fora 
de casa, com a gama de Ar Condicionado 
mais ecológica e eficiente.

Para dar resposta a todas as suas necessidades, a Vulcano oferece-lhe uma gama alargada 
de aparelhos amigos do ambiente, através da utilização de refrigerantes mais ecológicos. 
Com esta gama, garanta também uma elevada eficiência energética e a maximização 
das suas poupanças.

E porque com a Vulcano o ambiente 
está sempre a melhorar...
Ao adquirir um Ar Condicionado ganha uma Eco-estadia para 
duas pessoas, com pequeno-almoço (uma noite em eco-hotéis, 
eco-resorts, turismo rural ou turismo de habitação).

Gás refrigerante 
ecológico R32 e R410a

Novo design

Classificação energética 
até A+++ (alta eficiência)

Funções inteligentes

*Consulte as condições da campanha em vulcano.pt. Campanha válida para compras efetuadas entre 1 de junho e 15 de setembro 
de 2019 e registadas até 30 de setembro de 2019 em vulcano.pt. A oferta pode ser usufruída até 15 de setembro de 2020.  
Oferta limitada ao stock existente. 
Para mais informações contacte a linha de apoio à campanha, através do 308 810 623 (dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h).

SAIBA COMO GANHAR

1. Adquira um Ar Condicionado Vulcano com 
uma unidade de exterior e pelo menos uma 
unidade interior.

2. Faça o registo do equipamento, fazendo o 
upload da fatura, em vulcano.pt e receba 
um código de validação da oferta.

3. Num prazo de 10 dias úteis após 
receber o código de validação, aceda a 
criarbomambientevulcano.com, preencha 
o voucher de participação online com os 
seus dados pessoais e efetue o download 
do mesmo.

4. Envie o voucher por e-mail para: 
criarbomambientevulcano@tlcrewards.com.

5. Após a validação da sua participação, 
receberá um formulário de reserva por 
e-mail, num prazo máximo de 10 dias úteis.

6. Preencha e devolva o formulário com  
os hotéis e datas da sua preferência,  
por e-mail, no prazo de até 10 dias úteis.

7. Receberá uma proposta de agendamento 
da estadia no prazo máximo de 30 dias.

Oferta
Eco-estadia 
para dois*

Compactos 
e silenciosos

Versatilidade 
frio/calor

5 modos de 
funcionamento

Fácil de instalar 
e usar


