
A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ A KÖVETKEZŐK HIÁNYTALANUL SZÜKSÉGESEK:

1. Vásároljon bármilyen Nespresso kávégépet minimum bruttó 17 000 Ft értékben 2016. november 2. és 2017. január 23. között!
2. Készítse elő a kávégép eredeti, csepegtetőtálcán található sorozatszámát!
3. Készítse elő a kávégép számlájának másolatát!
4. A következő oldalon megtalálja az utalvány beváltásának módjait.
5. Az utalványt legkésőbb 2017. január 31-ig váltsa be!

CLUB SZOLGÁLTATÁSOK

 A KEDVEZMÉNY ÉRTÉKE BEVÁLTÁS (2017. JANUÁR 31-IG)

*Vásároljon Nespresso kávégépet minimum bruttó 17 000 Ft értékben 
2016.11.02. és 2017.01.23. között! Az akció további feltételei megta-

lálhatók az utalványon, illetve a www.nespresso.com weboldalon.

ÉLJE ÁT ÚJRA  
AZ ÜNNEPEK VARÁZSÁT!

Interneten
#1 Szkennelje be, vagy készítsen digitális fényképet a kávégép csepegtetőtálcáján található 

sorozatszám matricáról, valamint az újonnan megvásárolt készülék eredeti számlájáról.
#2 Látogasson el a https://www.nespresso.com/promotion/hu/hu/yeppromo16 weboldal-

ra, a „Váltsa be utalványát!” gombra kattintva adja meg a kért adatokat, és töltse fel 
a csatolmányokat. A sikeres feltöltésről visszaigazoló e-mailt küldünk. A fenti oldalon  
a későbbiekben nyomon tudja követni utalványa státuszát.

#3 Az utalvány feldolgozásakor egy újabb visszaigazoló e-mailt küldünk, melyben megtalálja a 
kedvezmény érvényesítésének menetét. A kedvezményt a www.nespresso.com weboldalon 
vagy mobilalkalmazásainkon keresztül leadott kapszularendelés esetén lehet felhasználni.

Ingyenes szállítás* legalább 200 kapszulát tartalmazó, interneten leadott rendelésekre.  
*Házhozszállítás esetén a normál (hétköznap 8:00-18:00 közötti) kiszállítási időre 
vonatkozik.

Postai úton
#1 Hiánytalanul töltse ki az utalványt.
#2 Ragassza fel az utalványra a kávégép csepegtetőtálcáján található sorozatszám mat-

ricát, és az utalványhoz mellékelje készüléke számlájának másolatát.
#3 A kitöltött utalványt és a számla másolatát küldje be a Nespresso Club-ba a mellékelt borítékban. 

Cím: Nespresso Club, 1461 Budapest, Pf.:400
#4 Amint feldolgoztuk a megrendelését, felhívjuk Önt telefonon. 

Boutique-ban
#1 Hiánytalanul töltse ki az utalványt.
#2 Ragassza fel az utalványra a kávégép csepegtetőtálcáján található sorozatszám matricát.
#3 Az utalvánnyal és a készülék számlájának másolatával látogasson el a Nespresso 

Boutique-ok egyikébe (1061 Budapest, Andrássy út 27., 1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 8-10. Allee Bevásárlóközpont, 1087 Budapest, Kerepesi út 9. 
Arena Plaza) vagy a Nespresso Mini Boutique-ok egyikébe (1123 Budapest, Alkotás 
utca 53. MOM Park Bevásárlóközpont, 9027 Győr, Budai út 1. Árkád Győr Bevásárló-
központ) vagy a Nespresso Időszakos Mini Boutique-ok* egyikébe.
*Az Időszakos Mini Boutique-okról kérjük, érdeklődjön a 06 80 2582 80-as telefon-
számon vagy a www.nespresso.com oldalon. 

#4 Az akció feltételeinek való hiánytalan megfelelés esetén a kedvezményt a kapszulavá-
sárlás összegéből érvényesítjük.

5 000 Ft kedvezmény kávékapszula vásárlásra, amennyiben Nespresso kávégépének 
számlán/blokkon szereplő bruttó ára legalább 16 998 Ft és legfeljebb 26 997 Ft.

10 000 Ft kedvezmény kávékapszula vásárlásra, amennyiben Nespresso kávégépének 
számlán/blokkon szereplő bruttó ára legalább 26 998 Ft és legfeljebb 36 997 Ft.

15 000 Ft kedvezmény kávékapszula vásárlásra, amennyiben Nespresso kávégépének 
számlán/blokkon szereplő bruttó ára legalább 36 998 Ft és legfeljebb 56 997 Ft.

20 000 Ft kedvezmény kávékapszula vásárlásra, amennyiben Nespresso kávégépének 
számlán/blokkon szereplő bruttó ára legalább 56 998 Ft, vagy meghaladja azt.

Szervizszolgáltatás
Személyre szabott segítséget kap a kávégép üzemeltetése, karbantartása és 
javítása terén.

Mobilalkalmazás
A Nespresso mobilalkalmazás segítségével Ön bármikor, egy gombnyomással 
elérheti a Nespresso Boutique-ot.

Átvételi pontok
Nem lesz otthon, hogy átvegye csomagját? Kérje kedvenc kapszuláit az Önhöz 
legközelebbi átvételi pontra.

Boutique Pick-Up
Vásároljon online, és vegye át megrendelését sorban állás nélkül a Boutique-ban!

Újrahasznosítás
Gyűjtse és adja le használt kapszuláit a Nespresso Boutique-okban!

• Nespresso Boutique Andrássy (1061 Budapest, Andrássy út 27.) 
• Nespresso Boutique Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10, 

Allee Bevásárlóközpont)
• Nespresso Boutique Arena Plaza (1087 Budapest, Kerepesi út 9, Arena Plaza)
• Nespresso Időszakos Mini Boutique-ok

*Az Időszakos Mini Boutique-okról kérjük, érdeklődjön a 06 80 2582 80-as 
telefonszámon vagy a www.nespresso.com oldalon.

KÉRDÉSE VAN? TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT HÍVJA A NON-STOP ELÉRHETŐ 
NESPRESSO CLUB-OT A 06 80 2582 80-AS INGYENES SZÁMON, VAGY 
LÁTOGASSON EL A www.nespresso.com WEBOLDALRA!  



AZ AKCIÓ FELTÉTELEI

MEGRENDELŐ ADATAIMEGRENDELŐKÁRTYA

A Nespresso-val Ön az exkluzív minőséget választja. Köszönjük termékünkbe vetett kitüntető bizalmát, és kérjük, engedje meg, hogy viszonzásképpen egy akár 20 000 Ft értékű 
kedvezményre jogosító utalványt ajánljunk fel Önnek. Utalványát interneten, postai úton, a Nespresso Boutique-okban és a Nespresso Mini Boutique-okban, illetve a 
Nespresso Időszakos Mini Boutique-okban* kávékapszula vásárlása esetén érvényesítheti. Az utalványt legkésőbb 2017. január 31-ig váltsa be!

Ajánlatunk 2016. november 2. és 2017. január 23. között kizárólag a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletágának hivatalos viszonteladói és a Nespresso Boutique, Nespresso 
Mini Boutique és a Nespresso Club, valamint a Nespresso webshop és mobilalkalmazások által értékesített Nespresso rendszerű kávéfőző készülékek vásárlása esetén érvényes (a 
Nespresso Pro készülékeket kivéve). Viszonteladóink listáját megtalálja a honlapunkon (www.nespresso.com). Az akció további feltételeiért kérjük, olvassa el az utalványon találha-
tó részleteket, vagy hívja a 06 80 2582 80-as telefonszámot!

A kedvezményt megrendelése / vásárlása összegéből vonjuk le, az utalvány készpénzre nem váltható. A kedvezmény és a számlaérték közti különbség az ügyfél számláján nem ír-
ható jóvá, és készpénzben nem kifizethető. Amennyiben megrendelésének értéke nem éri el a minimum 5 000, 10 000, 15 000 vagy 20 000 forintot, a fennmaradó összeg/
egyenleg további vásárlásokhoz nem használható fel.

Interneten keresztül egy utalvány beváltására van lehetőség, amennyiben több kávégépet vásárolt, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az utalvány 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, vagy hívja a 06 80 2582 80-as éjjel-nappal hívható, ingyenes telefonszámot.

Az ajánlat a Nespresso egyéb, hatályban lévő akcióival és kedvezményeivel nem vonható össze.

A Nespresso jogosult visszautasítani azon utalványok beváltását, illetve jogosult visszakövetelni azon beváltott utalványok értékét, melyeket a feltételek és előírások megkerülésével 
próbálnak érvényesíteni vagy érvényesítettek. Pl. forgalmazónál visszaváltott kávégépek.

Készülékenként egy utalványt lehet felhasználni. A Nestlé Hungária Kft. alkalmazottai, azok Ptk. 8:1§(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Nespresso 
forgalmazói, kereskedői az akcióban nem vehetnek részt.

A Nespresso a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

*Az Időszakos Mini Boutique-okról kérjük, érdeklődjön a 06 80 2582 80-as telefonszámon vagy a www.nespresso.com oldalon. 

Az árak, a kávéválogatások összetételének és az ajándékok változtatásának jogát fenntartjuk.
A képek illusztrációk.
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 Rosabaya de Colombia
 Duls�o do Brasil
 Bukeela ka Ethiopia (Lungo)
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 Fortissio Lungo
 Vivalto Lungo
 Vivalto Lungo Decaffeinato
 Linizio Lungo

1200 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1300 Ft
1200 Ft

doboz
doboz
doboz
doboz
doboz

Ft 
Ft 
Ft 
Ft
Ft

VA
RI

A
TI

O
N

S

 Vanilio
 Ciocattino
 Caramelito 
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K Discovery kávéválogatás*  vagy 18 450 Ft 

 
Discovery kávéválogatás**  vagy 30 150 Ft 
(250 Kapszula) 
VIEW Versilo kapszulatartóval vagy  
VIEW Espresso & Lungo csésze szettel

(150 Kapszula) 
VIEW Cube kapszulatartóval vagy 
VIEW Espresso csésze szettel

* 10-10 kapszula: Indriya from India, Fortissio Lungo, Arpeggio Decaffeinato. 20-20 kapszula: Kazaar, Dharkan, Roma. 
30-30 kapszula: Ristretto, Arpeggio.

**10-10 kapszula: Kazaar, Dharkan, Volluto, Livanto, Capriccio, Cosi, Indriya from India, Rosabaya de Colombia, 
Dulsao do Brasil, Bukeela ka Ethiopia, Fortissio Lungo, Linizio Lungo, Vivalto Lungo, Vanilio, Caramelito, Ciocattino, 
Volluto Decaffeinato, Arpeggio Decaffeinato, Vivalto Lungo Decaffeinato. 20-20 kapszula: Ristretto, Arpeggio, Roma.

*** Ingyenes szállítás legalább 200 kapszulát tartalmazó, interneten leadott rendelésekre. Az ajánlat nem vonatkozik 
a reggeli (07:00-09:00) és esti (17:00-20:00) idősávos házhozszállításra, illetve az aznapi kiszállításra vonatkozó 
felárra, azaz Vevő az idősávos házhozszállításra és aznapi kiszállításra vonatkozó szállítási felárat köteles megfizetni. 
Reggeli (07:00-09:00) és esti (17:00-20:00) idősávos házhozszállítás és aznapi kiszállítás felára: 500 Ft. 

 TELJES ÖSSZEG Ft

 KEDVEZMÉNY  5 000 FT / 10 000 FT  

  15 000 FT / 20 000 FT

 =  VÉGÖSSZEG Ft

+ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG***

Név: 

Szállítási cím: 

Irányítószám:  Város: 

Telefonszám: 

Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől):

Név: 

Cím: 

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adatvédelem
1.  A Nespresso kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával gyűjti, dolgozza fel, illetve továbbítja 

harmadik személyek felé az Ön személyes adatait. A megrendelő lapon megadott kifejezett hozzájárulásával 
Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy adatai a Nestlé Hungária Kft (Nespresso) adatbázisába kerüljenek, és 
azokat - esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága, valamint 
a Nestlé cégcsoport marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját 
szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és 
közvetlen üzletszerzés céljából minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. 
Hozzájárulása megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Ön részére postai úton, elektronikus 
levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz, SMS útján reklámanyagot küldjünk.  
Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden esetben megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

2.  Ön jogosult arra, hogy általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy kezelt adatai 
helyesbítését, törlését, valamint 1. pont szerinti hozzájárulásának visszavonását ingyenesen, korlátozás 
és indoklás nélkül kérhesse a Nespresso Club, 1461 Budapest, Pf.:400 címen, a 06 80 2582 80-as  
telefon számon, valamint a hungary@nespresso.com e-mail címen.

Elolvastam és elfogadtam a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletágának 
www.nespresso.com weboldalon részletezett fizetési és szállítási feltételeit, 
a promóció szabályait, valamint a fentiekben, illetve a www.nespresso.com 
weboldalon olvasható adatvédelmi szabályzatát.

Kérjük, jelölje be az alábbi lehetőségek egyikét:

  A jövőben szívesen fogadok a Nespresso Club-tól információkat email-ben

  A jövőben szívesen fogadok a Nespresso Club-tól információkat postai úton

  A jövőben szívesen fogadok a Nespresso Club-tól információkat telefonon keresztül

 A jövőben semmilyen kommunikációs anyagot nem szeretnék kapni

Aláírás:

Ragassza ide a 19 jegyű sorozatszámot tartalmazó eredeti matricát,  
melyet a készülék csepegtetőtálcáján talál meg!

Az utalvány csak az eredeti sorozatszám feltüntetésével érvényesíthető! 


