






FORMULJ\RIO DE PARTICIPA�AO 
Campanha valida na compra de um Robot de Cozinha Companion XL (Ref. HF80CBPT), i-Companion XL (Ref. HF9081PT), 
i-Companion Touch XL (Ref. HF935EPT, HF9345PT), efetuada entre 01/03/2022 e 30/04/2022 numa loja ffsica em territ6rio 
nacional ou online no site da marca (www.moulinex.pt) ou em sites de retalhistas parceiros com lojas ffsicas de venda ao 
publico em territ6rio nacional. 

Para aderir a promocao, envie o cupao devidamente preenchido, juntamente com o c6digo de barras do produto 
recortado da embalagem, e a  c6pia da fatura/recibo da compra para: "Promocao Companion", Apartado 8067, 1801-807 
Lisboa (data limite dos CIT: 16/05/2022). 

Em alternativa, envie ate 16/05/2022 a c6pia digital do cupao, c6digo de barras e da fatura/ recibo para 
promoconsumidorpt@groupeseb.com. Neste caso, a marca reserva-se ao direito de solicitar posteriormente a prova 
ffsica de participacao, pelo que devera guardar durante um prazo de 2 meses ap6s o termino da campanha o cupao 
preenchido, bem como uma c6pia da fatura e o c6digo de barras do produto recortado da embalagem. 

o nao preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a sua participacao na promocao. 

CejtffiO I Acess6rios extra 
• Olerta do acessorio Mini Tafi! (Ref. XF38AE10) na compra das Ref. HF80CBPT e HF9081PT; 
• Olerta do acessorio Mini Tafi! (Ref. XF38AE10) + Balania Conectada (Ref. XF38E110) na compra das Ref. HF935EPT 
e HF9345PT. 

C•lttifi} Curso de cozinha 
• Oferta de um Curso de Cozinha online, a escolha, entre os 3 nfveis disponfveis (START, FAST, PRO). Para mais informaciies 
relativas ao conteudo de cada curso, consulte o site www.moulinex.pt/campanhas/academia-companion 

C•jtfitj#I Oferta de boas-vindas: Livro de Receitas 
• Ao participar nesta promocao, podera ainda receber o novo Livro "Receitas do dia a dia com a Companion" 
e beneficiar das condiciies especiais do Clube Estrelas na Cozinha. 

Para o efeito declaro que Ii e aceito o Regulamento de adesao ao Clube Estrelas na Cozinha, presente em:
https://www.moulinex.pt/campanhas/ClubeCompanion: SIM D NAo D 

NOME: 

MORADA: 

CODIGO POSTAL: 

LOCALIDADE: 

TELEFONE/ TELEMOVEL: 

DATA DE NASCIMENTO: CJ-CJ-
E-MAIL: 

Curse Curse Curse 
START FAST PRO 

(Coloque uma cruz na oferta que pretende receber) 

I. Todos os campos acima sao de preenchimento obrigat6rio Z. Recebera as ofertas no prazo maximo de 90 dias ap6s o 
envio do cupao 3. Em caso de rotura de stock dos acess6rios, a oferta sera substitufda por uma de valor equivalente a 
definir pela marca 4. Prom01;ao nao acumulavel com outras promociies em vigor. 

0 Autorizo que os meus dados sejam processados informaticamente pelo Groupe SEB Portugal - Sociedade 
Unipessoal, Lda., nos termos aprovados pela Comissao Nacional de Prote�ao de Dados, destinando-se a fins estatfsticos 
e de futura correspond@ncia para efeitos de Marketing, coma divulga�ao de novas produtos, promo�oes, a�oes e 
campanhas. A todos as consumidores e sempre garantido o acesso, retifica�ao e elimina�ao dos seus dados. Para obter 
mais informa�ao sobre come tratamos os seus dados pessoais per favor consulte a nossa polftica de privacidade 
disponivel no nosso site www.moulinex.pt 

CCC - Centro de Contacto do Consumidor 
Asslsltncla, lnforma-;:6es gerais, conselhos sabre a utilizai;ao de produtos, aconselhamento na escolha do seu equipamento 

CCC: 808 284 735 • Clube: 808 502 014 • Fax: 21 868 51 03 
(Dias Utels das 9h as 18h. Custa de uma chamada local) consumidor@moulinex.com 

www.moulinex.pt Siga Moulinex Portugal m rnE@ 
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