
AZ AJÁNLATBAN RÉSZTVEVŐ PARTNERÜZLETEK

A promócióban résztvevő partnerüzleteink listáját megtalálja honlapunkon: https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet 
-kedvezmeny-bevaltas 

AZ AJÁNLAT 

Vásároljon Nespresso kávéfőzőt a Nestlé Hun-
gária Kft. Nespresso Üzletágának partner- 
üzleteinek egyikében 2022. május 16. és 2022. 
augusztus 28. között! 

Készítse elő a kávéfőző eredeti, csepegtetőtál-
cán található sorozatszámát, illetve a kávéfőző 
számlájának másolatát!

Érvényesítse Nespresso kávékapszula kedvezmé-
nyét legkésőbb 2022. augusztus 31-ig online vagy 
a Nespresso Boutique-ok egyikében! 

A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

       ONLINE

1. Kövesse a kávékapszula kedvezmény érvényesítéséhez szükséges 
lépéseket a https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet- 
kedvezmeny-bevaltas weboldalon: adja meg a kért adatokat, és 
töltse fel a csatolmányt!

2. Adja le kávékapszula rendelését. A kedvezményt Original kávé-
főző vásárlása esetén kizárólag az Original, Vertuo kávéfőző 
vásárlása esetén kizárólag Vertuo kávékapszula rendelés végösz-
szegéből érvényesítjük.  

3. Rendelését ingyen kiszállítjuk.

      NESPRESSO BOUTIQUE-BAN 

1. A kávéfőző csepegtetőtálcáján található sorozatszám matricával 
és a kávéfőző számlájának másolatával látogasson el a Nespresso 
Boutique-ok egyikébe! 
Üzleteink: www.nespresso.com/uzletek

2. A kedvezményt Original kávéfőző vásárlása esetén kizárólag az 
Original, Vertuo kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Vertuo ká-
vékapszula rendelés végösszegéből érvényesítjük. 
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12 000 F T 
K E DV E Z MÉ N N Y E L 

VÁSÁROLHAT KÁVÉKAPSZULÁT  NESPRESSO  
KÁVÉFŐZŐ VÁSÁRLÁSA ESETÉN*

ÉRVÉNYESÍTSE A PROMÓCIÓS IDŐSZAKBAN VÁSÁROLT KÁVÉFŐZŐJE MELLÉ JÁRÓ  
NESPRESSO KÁVÉKAPSZULA KEDVEZMÉNYÉT!

A KEDVEZMÉNY ÉRTÉKE: 12 000 FT

*Ajánlatunk 2022. május 16. és 2022. augusztus 28. között kizárólag a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletágának partnerüzletei által értékesített Nespresso kávéfőzők vásár-
lása esetén érvényes. A kedvezményt Original kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Original, Vertuo kávéfőző vásárlása esetén kizárólag Vertuo kapszulavásárlás összegé-
ből érvényesítjük. Az ajánlat további feltételei, a promócióban résztvevő kávéfőzők és partnerüzletek listája, illetve a kedvezmény érvényesítésének lépései megtalálhatók a  
https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet-kedvezmenybevaltas weboldalon. Nespresso kávékapszula kedvezményét legkésőbb 2022. augusztus 31-ig érvényesítheti  
online vagy a Nespresso Boutique-ok egyikében!

Az ajánlat részletes feltételei megtalálhatók a https://www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet-kedvezmeny-bevaltas weboldalon.
A kedvezmény érvényesítéséhez meglévő Nespresso klubtagság vagy új klubtagsági regisztráció, illetve a kávéfőző regisztrációja szükséges.

Az ajánlattal vagy a kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos egyéb kérdése esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nespresso Ügyfélszol-
gálattal a promocio@nespresso.com email címen.

www.nespresso.com/hu/hu/partneruzlet-kedvezmeny-bevaltas


