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Campanha Especial de Natal 

YÄMMI 2 EM VERSÃO XL PARA UM NATAL AINDA MAIS YÄMMI 

 

 Totalmente produzida em Portugal, com design renovado, novas funcionalidades e uma panela exclusiva 

tamanho XL como acessório extra, estes são os argumentos que precisava para ter um Natal ainda mais Yämmi.  

 Até 31 de dezembro, aproveite a campanha especial de Natal e adquira a Yämmi 2, juntamente com a panela XL, 

sempre ao melhor preço. 

 

A comunidade pediu e o Continente lançou o acessório extra mais pedido pelos fãs da Yämmi. Uma panela XL, de 

design exclusivo e patenteado, que veio revolucionar o mercado dos robots de cozinha. Com capacidade para 3,7L, 

o novo formato é ideal para cozinhar para famílias mais numerosas ou para um grupo alargado de 8 a 12 pessoas. 

Esta panela vem acompanhada de um livro com 120 novas receitas, adaptadas ao novo tamanho, para que possa 

impressionar na cozinha, mesmo cozinhando em grandes quantidades.  

 

A nova panela também é totalmente produzida em Portugal e é um acessório extra de uso exclusivo Yämmi 2. A 

capacidade de 3,7 litros permite, mesmo cozinhando para mais pessoas, passar menos tempo na cozinha, poupar 

energia, ou ainda cozinhar em maiores quantidades para fazer stock de refeições, deixando mais tempo livre para 

estar com quem mais gosta. 

 

Para ajudar na árdua tarefa de confecionar a ceia de Natal, até 31 de dezembro, vai ser possível adquirir o presente 

mais desejado da quadra, a Yämmi 2 e a nova Panela XL, por apenas 429€ (desconto de 59€). A campanha de apoio 

a esta promoção já está no ar e é da responsabilidade da Fuel. 

 

A Yämmi 2 e a Panela XL estão disponíveis em todas as lojas Continente e Worten. Descubra mais em 

www.yammi.pt 
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