
NESPRESSO TÉLI AJÁNLAT PARTNERÜZLETBEN VÁSÁROLT 
NESPRESSO KÁVÉGÉPEK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

 

AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI 
 

12 000 FT KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHAT NESPRESSO ORIGINAL VAGY 
VERTUO KÁVÉKAPSZULÁT NESPRESSO ORIGINAL VAGY VERTUO KÁVÉFŐZŐ 

VÁSÁRLÁSA ESETÉN* 
 

*Ajánlatunk 2022. november 2. és 2023. január 15. között kizárólag a Nestlé Hungária Kft. 
Nespresso Üzletágának partnerüzletei által értékesített Nespresso kávéfőzők vásárlása esetén 
érvényes.  

Partnerüzleteink listáját megtalálja a honlapunkon: 
https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet-kedvezmeny-bevaltas 

 

AZ AJÁNLATBAN RÉSZTVEVŐ ORIGINAL KÁVÉFŐZŐK 

Essenza Mini, Inissia, Pixie, Essenza Mini&Aeroccino3, Inissia&Aeroccino3, Essenza Plus, 
CitiZ, CitiZ&Milk, Prodigio, Prodigio&Milk, Expert, Expert&Milk, Gran Lattissima, 
Lattissima One, Lattissima Touch, Lattissima Pro, Nespresso Atelier  

AZ AJÁNLATBAN RÉSZTVEVŐ VERTUO KÁVÉFŐZŐK 

Vertuo Next, Vertuo Next Premium, Vertuo Next Deluxe, Vertuo Pop  

A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI: 

1. Vásároljon Nespresso kávéfőzőt 2022. november 2. és 2023. január 15. között! 
2. Készítse elő a kávéfőző eredeti, csepegtetőtálcán található sorozatszámát! 
3. Készítse elő a kávéfőző számlájának másolatát! 
4. A kedvezményt legkésőbb 2023. január 21 -ig érvényesítse a www.nespresso.com 

oldalon vagy a Nespresso Boutique-ok egyikében!  

Nespresso Original kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Original kávékapszula vásárlására 
használható fel a kedvezmény.   
Nespresso Vertuo kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Vertuo kávékapszula vásárlására 
használható fel a kedvezmény.  

 

 

 

 
 

https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet-kedvezmeny-bevaltas
http://www.nespresso.com/


A kedvezmény az alábbi módokon érvényesíthető: 

 

WEBOLDALON  

1. Szkennelje be, vagy készítsen digitális fényképet az újonnan megvásárolt kávéfőző 
eredeti számlájáról, és készítse elő a kávégép csepegtetőtálcáján található 
sorozatszám matricát. 

2. Látogasson el a https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet-kedvezmeny-
bevaltas weboldalra, és kövesse a kávékapszula kedvezmény érvényesítéséhez 
szükséges lépéseket: adja meg a kért adatokat, és töltse fel a csatolmányt. 

3. Az adatok és csatolmány sikeres feltöltése után lehetősége nyílik kávékapszula 
rendelésének leadására. A kedvezményt Original kávéfőző vásárlása esetén kizárólag az 
Original, Vertuo kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Vertuo kapszulavásárlás összegéből 
érvényesítjük.  

4. Az ajánlat feltételeinek való hiánytalan megfelelés esetén kapszularendelését ingyen 
kiszállítjuk.  

NESPRESSO BOUTIQUE-BAN 

1. Látogasson el a Nespresso Boutique-ok egyikébe a kávéfőző csepegtetőtálcáján 
található sorozatszám matricával és a kávéfőző számlájának másolatával. A Nespresso 
Boutique-okról és a Mini Boutique-okról kérjük, érdeklődjön weboldalunkon: 
www.nespresso.com/uzletek 

2. Az ajánlat feltételeinek való hiánytalan megfelelés esetén a kedvezményt Original 
kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Original kapszulavásárlás, Vertuo kávéfőző vásárlása 
esetén kizárólag Verto kapszulavásárlás összegéből érvényesítjük. 

A kávékapszula kedvezmény érvényesítéséhez meglévő Nespresso klubtagság vagy új 
klubtagsági regisztráció, illetve a kávégép regisztrációja szükséges. 

A kedvezményt megrendelése/vásárlása összegéből vonjuk le, a kedvezmény készpénzre nem 
váltható. A kedvezmény és a számlaérték közti különbség az ügyfél számláján nem írható jóvá, 
és készpénzben nem kifizethető. Amennyiben megrendelésének értéke nem éri el a minimum 
12 000 forintot, a fennmaradó összeg/egyenleg további vásárlásokhoz nem használható fel. 

A kedvezmény érvényesítésére, felhasználására vonatkozó rendelkezésekért, a fizetési és 
szállítási feltételekért, illetve az adatvédelmi szabályzatért kérjük, látogasson el a 
www.nespresso.com oldalra, és kattintson a „Jogi tudnivalók” linkre az oldal láblécében. 

Az ajánlat a Nespresso egyéb, hatályban lévő promócióival/ajánlataival, akcióival és 
kedvezményeivel nem vonható össze. A promóciós termékek elérhetősége és készlete eltérő. 

A Nespresso jogosult visszautasítani azon kedvezmények érvényesítését, illetve jogosult 
visszakövetelni azon érvényesített kedvezmények értékét, melyeket a feltételek és előírások 
megkerülésével próbálnak érvényesíteni vagy érvényesítettek (pl. forgalmazónál visszaváltott 
kávégépek). 

Kávéfőzőnként egy alkalommal lehet érvényesíteni a kávékapszula kedvezményt. Egy 
klubtagsági regisztrációval legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető a kávékapszula 



kedvezmény. Céges vevők esetében a kedvezmény érvényesítése kizárólag egy klubtagsági 
regisztráción keresztül történhet, illetve a promócióban regisztrációnként legfeljebb 3 
alkalommal érvényesíthető a kávékapszula kedvezmény. 

 A Nespresso forgalmazói, kereskedői a promócióban nem vehetnek részt.  

Az ajánlattal vagy a kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos további kérdése esetén kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a Nespresso Ügyfélszolgálattal a promocio@nespresso.com email 
címen. 

 

 

2022.11.02. 
 


