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Novo achado do ALDI: uma máquina de café para automóvel 

imperdível 

A ALDI Portugal vai ter à venda nas suas lojas, a partir de amanhã, uma 

nova máquina de café para automóvel da marca AMBIANO®. Com um 

aquecimento rápido, um sistema de fácil utilização e compatível com 

cápsulas NESPRESSO®, este novo achado do ALDI é a grande 

oportunidade para os consumidores amantes de café.  

Carnaxide, Portugal, 29.07.2022 – A ALDI Portugal volta a surpreender os seus 

consumidores colocando à venda, a partir de sábado, uma nova máquina de café para 

automóvel da marca AMBIANO®, por apenas 49,99€. 

O retalhista alimentar promete que este é mais um achado incrível à venda nas suas 

lojas, que os clientes não vão querer deixar escapar. Uma máquina de café compatível 

com cápsulas NESPRESSO®, com um depósito de água de 80ml, um cabo com ficha 

de 12V, um sistema antigotas, um copo de café incorporado e um tempo de 

aquecimento rápido, de aproximadamente 4 minutos.  

Além de todas estas características, esta nova máquina de café AMBIANO® também 

é fácil de limpar, tem um sistema de fácil utilização e possui as medidas perfeitas para 

estar sempre guardada dentro da viatura. 

Esta nova oportunidade do ALDI vem no seguimento da campanha do retalhista 

“Achados do ALDI, imperdíveis até os perderes”, lançada em março deste ano, com o 

objetivo de reforçar o posicionamento da insígnia e dar a conhecer aos consumidores 

a existência das suas oportunidades semanais, que vêm dar resposta às tendências de 

consumo, a preços imperdíveis, recebendo, por isso, o nome de "achados". 

Esta nova campanha relativa à máquina de café para automóvel da marca AMBIANO® 

já está no ar desde o dia 27/07, tanto nos meios digitais, como em televisão. Clique 

aqui para assistir ao filme.  

Para mais informações, visite www.aldi.pt ou o folheto semanal aqui.  
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