
E RECEBA 
DE OFERTA 
O LIVRO DE RECEITAS

COZINHAR MAIS, 
SEM TER QUE FAZER MAIS

FAÇA PARTE DO 
CLUBE ESTRELAS
NA COZINHA 

Campanha válida para compras efetuadas de 01/12/2021 a 30/06/2022



CUPÃO DE INSCRIÇÃO
Para se inscrever no Clube Estrelas na Cozinha, tem que adquirir um Robot 
Multifunções i-Companion Touch XL (ref. HF935EPT ou HF9345PT), Companion XL 
(ref. HF80CBPT, HF806E13 ou HF806EPT), i-Companion XL (ref. HF9081PT ou 
HF906B10), Companion (ref.HF800A13) e/ou i-Companion (ref.HF900110 ou 
HF9001PT), preencher corretamente o formulário de inscrição e enviar juntamente 
com o código de barras do produto recortado da embalagem e a fotocópia da fatura 
/ recibo de compra para: Clube Companion, Apartado 8067, 1801-807 Lisboa (data 
de envio limite nos CTT: 15/07/2022). Em alternativa, envie até 15/07/2022 
a cópia digital do cupão, código de barras e da fatura/recibo para 
promoconsumidorpt@groupeseb.com. Neste caso, a marca reserva-se ao direito de 
solicitar posteriormente a prova física de participação, pelo que deverá guardar 
durante um prazo de 2 meses após o término da campanha o cupão preenchido, 
bem como uma cópia da fatura e o código de barras do produto recortado da 
embalagem. Promoção válida unicamente para compras efetuadas de 01/12/2021 a 
30/06/2022, 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 entregue no 
prazo máximo de 90 dias após a receção do formulário.

MORADA:

NOME:

LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONE/ TELEMÓVEL:

-

-

-DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL:

LINHA EXCLUSIVA DE APOIO AO CONSUMIDOR
Assistência, informações gerais, conselhos sobre utilização

do produto, aconselhamento na escolha do seu equipamento.
Tel: 808 50 20 14 • Fax: 21 868 51 03

(Dias úteis das 9H às 18H - Custo de uma chamada local)
 consumidor@moulinex.com

www.moulinex.pt/campanhas/ClubeCompanion

        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 fins 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, retificação 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

Siga Moulinex Portugal

Li e aceito o regulamento de adesão ao clube Estrelas na Cozinha, presente em 

https://www.moulinex.pt/campanhas/ClubeCompanion:   SIM                 NÃO

FAÇA PARTE DO 
CLUBE ESTRELAS 
NA COZINHA E 
RECEBA DE OFERTA 
O LIVRO DE RECEITAS


	httpswwwmoulinexptcampanhasClubeCompanion   SIM: Off
	NÃO: Off
	NOME: 
	undefined: 
	MORADA: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	CÓDIGO POSTAL: 
	undefined_4: 
	LOCALIDADE: 
	TELEFONE TELEMÓVEL: 
	DATA DE NASCIMENTO: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	EMAIL: 
	Autorizo que os meus dados sejam processados informaticamente pelo Groupe SEB Portugal: 
	Check Box1: Off


