
A sua ajuda diária na cozinha

Fale connosco numa
chamada ao vivo!

Panela de Vapor + Mini Taça
+ Mala de Transporte*

Campanha válida para compras efetuadas de 4 de Março a 30 de Abril de 2020
*consoante o modelo

OFERTAOFERTA

ACESSÓRIOS VIDEOCHAMADA
tutorial personalizado

+

300300€
PVPR

com valor total até

EXCLUSIVO



Campanha válida na compra de um robot de Cozinha Moulinex Companion XL
(refª HF806E13 ou HF806EPT) e/ou i-Companion XL (refª HF906B10), efetuada em 
território nacional de 04/03/2020 a 30/04/2020 (data limite do carimbo dos CTT: 
15/05/2020). 

Para a oferta dos acessórios:
Envie o cupão devidamente preenchido, juntamente com o código de barras do produto, 
recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra para: Promoção 
Companion, Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Oferta de Panela de Vapor + Mini Taça nas 
refªs HF806E13 e HF806EPT e oferta de Panela de Vapor + Mini Taça + Mala de 
Transporte na refª HF906B10.  As ofertas indicadas podem ser alteradas, caso exista 
rotura de stock, por outras de valor igual. 

Para a oferta da videochamada:
Após o envio do cupão, juntamente com os requisitos indicados acima, marque a sua 
videochamada (máximo 20 minutos), através do link que será enviado para o email 
indicado no formulário, escolhendo um dos temas sugeridos.

O não preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a participação
na promoção. Promoção não acumulável com outras em vigor. 
Consulte o regulamento completo em www.chefmoulinex.pt/novidades.

Para a adesão ao Clube Estrelas na Cozinha e receção da oferta de boas vindas
Além do envio do cupão, juntamente com os requisitos indicados acima, para completar 
a inscrição no Clube, receber o Livro de Receitas como oferta de boas vindas e usufruir 
do serviço de assistência premium, inscreva-se em www.chefmoulinex.pt na secção
“O meu espaço Companion”. 

MORADA:

NOME:

LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONE/ TELEMÓVEL:

-

-

-DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL:

www.chefmoulinex.pt Siga Moulinex Portugal

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO

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

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) ou contacte-nos através do nosso site.

Livro "Receitas
Indispensáveis"
Livro "Receitas
Indispensáveis"
Livro "Receitas
Indispensáveis"

Livro "Receitas
Saudáveis"
Livro "Receitas
Saudáveis"
Livro "Receitas
Saudáveis"

(Coloque uma cruz na oferta que pretende receber)



Compre a Companion XL ou i-Companion XL

Para a Moulinex é importante que o consumidor conheça, 
desde o início, todos os benefícios da Companion XL e tenha 
assim a melhor experiência possível. Por isso, dá-lhe a 
possibilidade de ter uma explicação personalizada e colocar 
ao nosso Centro de Contacto do Consumidor questões que 
poderão ser esclarecidas mais diretamente, de uma forma 
visual, através de uma videochamada.

* Esta é uma oferta exclusiva apenas associada a esta campanha. 
Aproveite e fale connosco!

RECEITAS
EXCLUSIVAS

CAMPANHAS
EXCLUSIVAS

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PREMIUM 

(Panela de Vapor
+ Mini Taça)

2 acessórios 3 acessórios
(Panela de Vapor + Mini Taça

+ Mala de Transporte)

ou

+

1º

Junte uma cópia da fatura e o código de barras 
original da embalagem e envie-nos juntamente
com o formulário preenchido.

*c
o

ns
o

an
te

 o
 m

o
d

el
oReceba a oferta dos acessórios*

E-mail com o link para a inscrição
na videochamada

Iremos entrar em contacto consigo
no dia/horário escolhido

2º

Aceda ao link enviado e siga todos os
passos para inscrição na videochamada

Não se esqueça de se inscrever no nosso Clube Estrelas na Cozinha
e beneficie das vantagens de pertencer à comunidade Companion:

Aceda a www.chefmoulinex.pt e inscreva-se
em “O meu espaço Companion”

3º

Oferta exclusiva de 
uma videochamada 
gratuita com tutorial 
personalizado* Oferta 1 livro 

de receitas

E AINDAE AINDA

ACESSÓRIOSACESSÓRIOS

i-Companion XLCompanion XL

Para a preparação de 
pratos saudáveis para

toda a família

Panela de vapor
Ideal para preparar
doses pequenas

e pulverizar

Mini taça
Porque um companheiro fiel

viaja sempre consigo!

Mala de transporte

NA COMPRA DE UMA COMPANION XL
OU i-COMPANION XL RECEBA

AS SEGUINTES OFERTAS:
COMO BENEFICIAR DESTA OFERTA?

EXCLUSIVO
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