
FAÇA PARTE DO CLUBE COOKEO
E DESCUBRA TODAS AS VANTAGENS!
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ADIRA AO CLUBE
E DESFRUTE DE TODAS AS VANTAGENS:

CUPÃO DE INSCRIÇÃO

www.moulinex.pt Siga Moulinex Portugal

Para se inscrever no Clube Cookeo, receber a oferta de boas vindas (Livro de receitas) e ter acesso a todos os 
benefícios, tem que adquirir um robot multifunções Cookeo (refª CE704110, CE700100 ou CE85B510), preencher  
corretamente o formulário de inscrição e enviar juntamente com o código de barras do produto (recortado da 
embalagem original) e a fotocópia da fatura / recibo de compra para: Clube Cookeo, Apartado 8067, 1801-807 
Lisboa. Promoção válida para compras efetuadas em território nacional de 01/09/2020 a 28/02/2021 (data limite 
do carimbo CTT: 15/03/2021). O não preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a sua inscrição.  
A oferta será enviada no prazo máximo de 90 dias após o envio do cupão.

Consulte todas as condições em www.moulinex.pt/ClubeCookeo
        Li e aceito as condições de adesão ao Clube Cookeo

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

CCC – Centro de Contacto do Consumidor
Assistência, informações gerais, conselhos sobre a utilização de produtos, aconselhamento na escolha do seu equipamento

 Tel: 808 284 735 • Fax: 21 868 51 03
(Dias úteis das 9h às 18h. Custo de uma chamada local) consumidor@moulinex.com

       Autorizo que os meus dados sejam processados informaticamente pelo Groupe SEB Portugal - 
Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, 
destinando-se a �ns estatísticos e de futura correspondência para efeitos de Marketing, como 
divulgação de novos produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os consumidores é sempre 
garantido o acesso, reti�cação e eliminação dos seus dados. Para obter mais informação sobre como 
tratamos os seus dados pessoais por favor consulte a nossa política de privacidade disponível no 
nosso site www.moulinex.pt
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NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

LOCALIDADE:
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