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NOVA APP DO EL CORTE INGLÉS PERMITE TIRAR SENHAS ENOVA APP DO EL CORTE INGLÉS PERMITE TIRAR SENHAS E
FAZER RESERVASFAZER RESERVAS

Já não é preciso esperar até chegar ao El Corte Inglés para tirar a senha para um dos serviçosJá não é preciso esperar até chegar ao El Corte Inglés para tirar a senha para um dos serviços

disponibilizados pelos grandes armazéns, em Portugal, incluindo o Espaço Saúde, por exemplo. Adisponibilizados pelos grandes armazéns, em Portugal, incluindo o Espaço Saúde, por exemplo. A

partir de agora, basta descarregar gratuitamente a nova app para tirar uma senha virtual e evitarpartir de agora, basta descarregar gratuitamente a nova app para tirar uma senha virtual e evitar

�las de espera.�las de espera.

A nova aplicação promete reunir o melhor das compras nas loas físicas online, apresentando, paraA nova aplicação promete reunir o melhor das compras nas loas físicas online, apresentando, para

isso, funcionalidades exclusivas. Além das senhas, também garante acesso automático ao parqueisso, funcionalidades exclusivas. Além das senhas, também garante acesso automático ao parque

de estacionamento, pagamentos integrados através de QR code e carteira digital e, ainda, reservasde estacionamento, pagamentos integrados através de QR code e carteira digital e, ainda, reservas

e marcações.e marcações.

Disponível tanto para o centro de Lisboa como para o de Gaia-Porto, a app apresenta-se como “umDisponível tanto para o centro de Lisboa como para o de Gaia-Porto, a app apresenta-se como “um

acesso direto ao mundo El Corte Inglés, integrando as lojas elcorteingles.pt eacesso direto ao mundo El Corte Inglés, integrando as lojas elcorteingles.pt e

elcorteingles.pt/supermercado”. Também possibilita a gestão de subscrições e a consulta de listaselcorteingles.pt/supermercado”. Também possibilita a gestão de subscrições e a consulta de listas

e promoções.e promoções.

Outro grande destaque da nova app é o Compra Mãos Livres: o cliente pode fazer as suas comprasOutro grande destaque da nova app é o Compra Mãos Livres: o cliente pode fazer as suas compras

na loja física sem ter de as transportar. No �nal, explica o El Corte Inglés em comunicado, terána loja física sem ter de as transportar. No �nal, explica o El Corte Inglés em comunicado, terá

apenas de se dirigir aos Serviço de Atenção ao Cliente para fazer a recolha ou, em alternativa, pedirapenas de se dirigir aos Serviço de Atenção ao Cliente para fazer a recolha ou, em alternativa, pedir

para que os produtos sejam entregues em casa.para que os produtos sejam entregues em casa.
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