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Descubra a forma de cozinhar
mais rápida e cheia de ideias!

Campanha válida para compras efetuadas de 15/09/2021 a 15/11/2021

Clube       Cookeo

OFERTA DO LIVRO

Ao aderir ao

DIAS

EXPERIMENTE
DURANTE

SE NÃO FICAR SATISFEITO
DEVOLVEMOS-LHE O SEU DINHEIRO

40

Dê um toque estaladiço
às suas refeições!

Para mais informações, consultar: 
www.moulinex.pt

NOVIDADE

Para mais informações consulte 
o site www.moulinex.pt/cookeo

4 FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS

CONTROLO DIGITAL
Interface digital
intuitiva para uma
fácil utilização.

COZEDURA RÁPIDA
Sem necessidade de pré-aquecimento. 30% mais rápido que um 
forno tradicional. (Teste externo, realizado para uma cozedura 
de 700g de batatas fritas, em comparação com um forno de 
convecção Moulinex).

TEMPERATURA AJUSTÁVEL
Temperatura ajustável
de 70ºC até 200ºC para
um controlo preciso
e resultados sempre perfeitos.

Clube       Cookeo

ADIRA AO CLUBE
E DESFRUTE DE TODAS

AS VANTAGENS:

 

OFERTA DE
BOAS-VINDAS

ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO

RECEITAS
EXCLUSIVAS

Extra Crisp Lid é o complemento perfeito para a sua Cookeo! 
Permite assar, grelhar, fritar com pouco ou sem óleo e ainda 

cozer graças à tecnologia Extra Crisp. 

Assar Grelhar Fritar Cozer

"Receitas Portuguesas - TRADICIONAIS 
E RÁPIDAS SÓ NA COOKEO"

NOVO LIVRO
OFERTA DE BOAS-VINDAS

EZ150800



&

GRANDE VARIEDADE DE RECEITAS
Receitas pré-programadas, para preparar as suas 
refeições com rapidez e facilidade diariamente. 
(100, 150 ou 180 receitas consoante o modelo)

MULTICOZEDURA
6 modos de cozedura: pressão, vapor, cozedura 

de cada preparação, a Cookeo possui ainda a 
função de manter quente.

GRANDE CAPACIDADE
De 2 a 6 pessoas.O tempo de cozedura é automa-
ticamente ajustado em função do peso dos 
ingredientes e do número de pessoas.

ROBOT MULTICOZEDURA INTELIGENTE

Ingredientes, Receitas, Manual e Favoritos.

POTÊNCIA

CE704110

1200W

100

1600W
(Tecnologia +)

150

1600W
(Tecnologia +)

180

150 RECEITAS
CE851A10

+ 180 RECEITAS
CE85B510

Nº RECEITAS 
INTEGRADAS

CUPÃO DE DEVOLUÇÃO
COMO DEVOLVER: Envie-nos o seu robot multifunções Cookeo na embalagem original para: Promoção 
“40 dias Cookeo” Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Terá de juntar a fatura / recibo original, assim como 
este cupão devidamente preenchido, e deverá indicar o motivo da devolução. Caso faça a adesão ao 
Clube Cookeo e receba como oferta de boas-vindas o livro “Receitas Portuguesas – Tradicionais e rápidas 
só na Cookeo”, o mesmo terá de ser devolvido juntamente com todos os elementos referidos. Promoção 
válida unicamente para compras efetuadas de 15/09/2021 a 15/11/2021, realizadas em lojas físicas em 
território nacional e compras online efetuadas no site da marca (www.moulinex.pt) ou em sites de 
retalhistas parceiros com lojas físicas de venda ao público em território nacional.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO: Aplica-se a promoção aos robot Cookeo adquiridos em lojas físicas em território 
nacional e compras online efetuadas no site da marca (www.moulinex.pt) ou em sites de retalhistas parceiros com 
lojas físicas de venda ao público em território nacional, em condições normais de funcionamento, com todos os 
acessórios de origem e cuja data do carimbo dos correios não ultrapasse os 40 dias de aquisição do mesmo. Em 
nenhum caso serão válidas as devoluções incompletas. A empresa devolverá o valor de compra do robot num prazo 
máximo de 90 dias desde a data de receção, mediante transferência bancária para o IBAN indicado no cupão de 
devolução. Em nenhum caso se realizará a devolução em dinheiro. O valor reembolsado será o que consta no talão de 
compra do estabelecimento, relativo à compra do robot. A Moulinex não se responsabiliza pelas despesas de envio.

Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório.

       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, 

divulgação de novos produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os consumidores é sempre 

tratamos os seus dados pessoais por favor consulte a nossa política de privacidade disponível no 
nosso site www.moulinex.pt

-

- -

NOME: 

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

NÚMERO DA FATURA:

IBAN:

LOCALIDADE:

ESTABELECIMENTO
DE COMPRA:

MOTIVO DA
DEVOLUÇÃO:

CUPÃO DE INSCRIÇÃO AO CLUBE COOKEO
Para se inscrever no Clube Cookeo, receber a oferta de boas-vindas (Livro de receitas) e ter acesso a todos 
os benefícios, deve adquirir um robot multifunções Cookeo (refª CE704110, CE851A10, CE85B510 ou 
CE700100), 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 unicamente para compras efetuadas 
de 15/09/2021 a 15/11/2021 (data limite dos CTT: 30/11/2021) , realizadas em lojas físicas em território 
nacional e compras online efetuadas no site da marca (www.moulinex.pt) ou em sites de retalhistas 
parceiros com lojas físicas de venda ao público em território nacional. 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.

       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, 

divulgação de novos produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os consumidores é sempre 

tratamos os seus dados pessoais por favor consulte a nossa política de privacidade disponível no 
nosso site www.moulinex.pt

NOME: 

MORADA:

-CÓDIGO POSTAL:

- -DATA DE NASCIMENTO:

TELEFONE/TELEMÓVEL:

EMAIL:

LOCALIDADE:

CESTO DE VAPOR INCLUÍDO
Para cozer a vapor, desfrutando da cozedura
a pressão, rápida e saudável.

www.moulinex.pt Siga Moulinex Portugal

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) ou contacte-nos através do nosso site.

www.moulinex.pt Siga Moulinex Portugal

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) ou contacte-nos através do nosso site.
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