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SWATCH MARCA A HORA DO NATALSWATCH MARCA A HORA DO NATAL

O tempo é aquilo que fazemos dele, e a época festiva que se aproxima é sinónimo de tempo deO tempo é aquilo que fazemos dele, e a época festiva que se aproxima é sinónimo de tempo de

qualidade e tempo de descontração com amigos e família, com muita diversão e a construirqualidade e tempo de descontração com amigos e família, com muita diversão e a construir

memórias juntos.memórias juntos.

A nova edição limitada Swatch x Peanuts Holiday Special faz precisamente tudo isto para os fãs daA nova edição limitada Swatch x Peanuts Holiday Special faz precisamente tudo isto para os fãs da

marca em todo o mundo – o novo modelo marca em todo o mundo – o novo modelo CHOMP!CHOMP! celebra Snoopy, o mais famoso beagle do celebra Snoopy, o mais famoso beagle do

planeta, e os seus leais e adoráveis amigos. planeta, e os seus leais e adoráveis amigos. 

A edição limitada A edição limitada CHOMP!CHOMP! reúne o tom de cores pela qual a Swatch é conhecida e encontra reúne o tom de cores pela qual a Swatch é conhecida e encontra

inspiração nas tiras de banda desenhada Peanuts. Com uma caixa de 41mm, este relógio New Gentinspiração nas tiras de banda desenhada Peanuts. Com uma caixa de 41mm, este relógio New Gent

apresenta caixa vermelha e “vidro” em material de origem biológica, e transborda de alegriaapresenta caixa vermelha e “vidro” em material de origem biológica, e transborda de alegria

natalícia. As tiras a preto e branco dos Peanuts percorrem de ponta a ponta a bracelete e mostramnatalícia. As tiras a preto e branco dos Peanuts percorrem de ponta a ponta a bracelete e mostram

Charlie Brown, Snoopy, Lucy e todo o gangue a contruir um boneco de neve, a andar de trenó a altaCharlie Brown, Snoopy, Lucy e todo o gangue a contruir um boneco de neve, a andar de trenó a alta

velocidade e a divertirem-se em conjunto. Tudo isto enquanto o fundo vermelho e as multicoloridasvelocidade e a divertirem-se em conjunto. Tudo isto enquanto o fundo vermelho e as multicoloridas

cores festivas na presilha e no mostrador a decorar a casota do Snoopy acrescentam um toquecores festivas na presilha e no mostrador a decorar a casota do Snoopy acrescentam um toque

extra de alegria.extra de alegria.

E como é tradição, a Swatch adora surpresas e twists inesperados que fazem sorrir: E como é tradição, a Swatch adora surpresas e twists inesperados que fazem sorrir: o modeloo modelo

CHOMP!  apresenta-se numa embalagem especialmente desenhada que se transforma numaCHOMP!  apresenta-se numa embalagem especialmente desenhada que se transforma numa

tigela em aço para a água e comida dos nossos �éis amigos, assim que o relógio étigela em aço para a água e comida dos nossos �éis amigos, assim que o relógio é

removido. removido. A�nal, esta época natalícia é a ocasião perfeita para retribuir e fazer sentir especiaisA�nal, esta época natalícia é a ocasião perfeita para retribuir e fazer sentir especiais

todas as pessoas (e animais de estimação). todas as pessoas (e animais de estimação). 

Com a marca Swatch X Peanuts visível, esta tigela vermelha para cães apresenta desenhos deCom a marca Swatch X Peanuts visível, esta tigela vermelha para cães apresenta desenhos de

Charles M. Schulz, de árvores de Natal, de ossos para cães e das personagens Peanuts a brincar naCharles M. Schulz, de árvores de Natal, de ossos para cães e das personagens Peanuts a brincar na

neve. neve. 

O relógio O relógio CHOMP!CHOMP! está já disponível nas lojas Swatch e na  está já disponível nas lojas Swatch e na loja online da marcaloja online da marca com PVP de 140€. com PVP de 140€.

Estão também disponíveis outros modelos festivos da Holiday Collection da Swatch.Estão também disponíveis outros modelos festivos da Holiday Collection da Swatch.
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