
UŽITE SI ZIMNÚ POHODU  
S KÁVOU NESPRESSO

* Ponuka platí k zakúpeným kávovarom Nespresso v období od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Hodnota 
poukazu sa líši podľa typu zakúpených kávovarov. Odporúčaný spôsob podávania. Predávaný produkt neobsahuje žiadne 

mliečne ingrediencie. Kompletné podmienky nájdete na zadnej strane poukazu.

POUKAZ

POUKAZ  
V HODNOTE

NA NÁKUP KÁVY  
NESPRESSO*

AŽ 55 €



PODMIENKY AKCIE

Kúpte si v  období od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 ľubovoľný domáci kávovar Nespresso 
a  získajte poukaz na nákup kávy Nespresso v  hodnote až 55 € ako DARČEK. Hodnota 
poukazu sa líši podľa typu zakúpeného kávovaru.

Poukaz v hodnote 30 € na nákup kávy Nespresso platí k nákupu ľubovoľného domáceho 
kávovaru Nespresso bez mliečneho riešenia. Pre uplatnenie poukazu je nutné, aby nákup 
obsahoval minimálne 8 balení kávy Nespresso.

Poukaz v hodnote 55 € na nákup kávy Nespresso platí k nákupu ľubovoľného domáceho 
kávovaru Nespresso s mliečnym riešením. Pre uplatnenie poukazu je nutné, aby nákup 
obsahoval minimálne 14 balení kávy Nespresso.

Ponuka platí pri nákupe ľubovoľného domáceho kávovaru Nespresso, ktorý bol kúpený 
na Slovensku u  autorizovaných predajcov Nespresso, v  Nespresso Boutiques alebo na 
www.nespresso.com.

Poukaz je možné uplatniť iba do 13. 2. 2021 v krajine, v ktorej bol kávovar kúpený, a nie je možné 
ho kombinovať so žiadnou ďalšou promo akciou/zľavou/ponukou Nespresso. 

Kompletné podmienky akcie nájdete na voucher.nespresso.sk.

AKO UPLATNIŤ POUKAZ

Na uplatnenie poukazu na nákup kávy Nespresso si prosím pripravte:

1.  Vaše osobné údaje alebo Vaše členské číslo v Nespresso & You,
2.  účtenku od kávovaru,
3.  sériové číslo kávovaru, ktoré nájdete na Vami zakúpenom 

kávovare.

KDE MÔŽEM POUKAZ UPLATNIŤ

Poukaz môžete uplatniť:
1.  on-line: navštívte stránku voucher.nespresso.sk, zvoľte  

ZIMNÁ PONUKA a postupujte podľa inštrukcií,
2.  osobne v niektorom z Nespresso Boutique:
 Nespresso Boutique, Eurovea, Bratislava,
 Nespresso Pop-Up Boutique, Aupark, Bratislava. 

OBJAVTE PONUKU KÁV NESPRESSO

Kompletnú ponuku 29 kávových zmesí Nespresso môžete objaviť 
našich Nespresso Boutiques, na stránke www.nespresso.com alebo 
prostredníctvom mobilnej aplikácie Nespresso. Sada 14 rôznych kapsúl  
kávy Nespresso je navyše ZDARMA súčasťou balenia Vášho nového 
kávovaru. Pre viac informácií o výhodách Nespresso & You, recyklácii 
kapsúl Nespresso a novinkách zo sveta Nespresso navštívte  
www.nespresso.com.

(Načítaním QR kódu sa dozviete kompletné 
informácie o tejto akcii.)

(19miestne sériové číslo nájdete na spodnej strane 
balenia kávovaru pod čiarovým kódom.)

VZOR


