AŽ

*Nabídka platí k zakoupeným kávovarům Nespresso od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020. Hodnota nabídky se liší dle
typu zakoupeného kávovaru. Poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup kávy Nespresso platí k nákupu jakéhokoliv
domácího kávovaru Nespresso bez šlehače mléka. Poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup kávy Nespresso platí
k nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso s integrovaným nebo externím šlehačem mléka.
Doporučený způsob podávání. Prodávaný produkt neobsahuje žádné mléčné ingredience. Kompletní
podmínky akce naleznete na další straně poukázky.

KČ
NA NÁKUP KÁVY
NESPRESSO*

2 000
POUKAZ
V HODNOTĚ

NABÍDKA, KTERÁ VÁS
ZAHŘEJE
UK
A

PO
Z
S Nespresso je to celé o Vás. Čím déle jste členem, tím více členských výhod si můžete užívat
od úrovně Connoisseur, přes Experta až po Ambassadora. Jednotlivé úrovně ovlivňuje doba
Vaší registrace u Nespresso nebo množství zakoupených kapslí během 12 měsíců.

0-5 let

5-10 let

+ 10 let

NEBO VÍCE JAK 800
KAPSLÍ ROČNĚ

NEBO VÍCE JAK 1500
KAPSLÍ ROČNĚ

Prodloužená záruka
3 roky na kávovar.

Odvápňovací roztok pro perfektní
stav Vašeho kávovaru zdarma
za každých 1000 zakoupených kapslí.

Pozvání na kávové ochutnávkové
semináře - MasterClass.

20% sleva
na šlehače mléka.

20% sleva
na příslušenství Nespresso*.

Balení kávy zdarma kdykoli dosáhnete
500 kapslí ve Vašich dosavadních
nákupech.

Pozvání na VIP program:
Umění degustace - gurmánské setkání
kávy a gastronomie.

Dárek k výročí Vašeho členství.

* Sleva se nevztahuje na šlehače mléka, sušenky, čokolády, cukry, odvápňovací sety a náhradní díly.
Detailní podmínky a informace o výhodách členství v Nespresso & You naleznete na www.nespresso.com.

Odměňujeme Vaši věrnost.
PODMÍNKY AKCE
Kupte si v období od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020 jakýkoliv domácí kávovar Nespresso a získejte jako dárek
poukaz na nákup kávy Nespresso. Hodnota poukazu se liší dle typu zakoupeného kávovaru.
Poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup kávy Nespresso platí k nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru
Nespresso bez šlehače mléka. Pro uplatnění poukazu je nutné, aby nákup obsahoval minimálně 11 balení
kávy Nespresso.
Poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup kávy Nespresso platí k nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru
Nespresso s integrovaným nebo externím šlehačem mléka. Pro uplatnění poukazu je nutné, aby nákup
obsahoval minimálně 21 balení kávy Nespresso.
Nabídka platí ke každému domácímu kávovaru Nespresso zakoupenému v České republice
u autorizovaných prodejců Nespresso, v Nespresso Boutique a Nespresso Pop-Up Boutique.
Poukaz lze uplatnit pouze do 13. 2. 2020 v zemi, v níž byl kávovar zakoupen a nelze ho kombinovat
s žádnou další promo akcí / slevou / nabídkou Nespresso.
Kompletní podmínky akce naleznete na voucher.nespresso.cz.

JAK UPLATNIT POUKAZ
Pro uplatnění poukazu na nákup kávy Nespresso si, prosím, připravte:
1. Vaše osobní údaje nebo Vaše členské číslo v Nespresso & You
2. účtenku od kávovaru
3. sériové číslo kávovaru, které naleznete na Vámi zakoupeném kávovaru

KDE MOHU POUKAZ UPLATNIT
Poukaz můžete uplatnit:
1.	
on-line: navštivte stránku voucher.nespresso.cz,
zvolte FESTIVE PROMOTION a postupujte podle instrukcí
2. osobně v některém z Nespresso Boutiques
Nespresso Boutique, Pařížská 10, Praha 1;
Nespresso Boutique, Westfield Chodov, Praha 4;
Nespresso Boutique, OC Nový Smíchov, Praha 5;
Nespresso Pop-Up Boutique, Metropole Zličín, Praha 5;
Nespresso Boutique, Centrum Černý Most, Praha 9;
Nespresso Pop-Up Boutique, OC Letňany, Praha 9
Nespresso Boutique, náměstí Svobody 13, Brno
Nespresso Pop-Up Boutique, Olympia Brno, Brno
Nespresso Pop-Up Boutique, Olympia Plzeň, Plzeň

VZOR
(19ti místné sériové číslo naleznete na spodní
straně balení kávovaru pod čárovým kódem)

(Načtením QR kódu se dozvíte kompletní
informace o této akci)

OBJEVTE NABÍDKU KÁV NESPRESSO
Kompletní nabídku 28 kávových směsí Nespresso můžete objevit
v našich Nespresso Boutiques, na stránce www.nespresso.com
nebo prostřednictvím mobilní aplikace Nespresso.
Sada 14 různých kapslí kávy Nespresso je navíc ZDARMA součástí balení Vašeho
nového kávovaru.
Pro více informací o výhodách Nespresso & You, recyklaci kapslí Nespresso
a novinkách ze světa Nespresso navštivte www.nespresso.com.

