
VÝNIMOČNÁ PONUKA
PRE VAŠE KÁVOVÉ MOMENTY

*Ponuka platí k zakúpeným kávovarom Nespresso od 1. 4. do 20. 6. 2019. 
Hodnota ponuky sa líši podľa typu zakúpeného kávovaru. Poukaz na prvý 
nákup kávy Nespresso možno uplatniť do 30. 6. 2019. Čiastka na druhý 
nákup kávy Nespresso bude automaticky odpočítaná pri prevedení druhého 
nákupu, najneskôr však do 30. 9. 2019. Ponuka sa vzťahuje iba na kávu 
Nespresso, ktorá sa dá zakúpiť v Nespresso Boutiques, v mobilnej aplikácii 
Nespresso alebo na www.nespresso.com. Bližšie informácie nájdete  
na zadnej strane poukazu.

až 600 Kč
NA 2. NÁKUP KÁVY  
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AŽ 55 €
POUKAZ NA KÁVU

+
AŽ 20 €

NA 2. NÁKUP KÁVY*

POUKAZ



PODMIENKY AKCIE
Zakúpte v období od 1. 4. do 20. 6. 2019 akýkoľvek domácí kávovar Nespresso a k nákupu kávovaru Nespresso 
bez šľahača mlieka získate poukaz v hodnote 20 € na prvý nákup kávy Nespresso a 15 € na druhý nákup kávy 
Nespresso. K nákupu kávovaru Nespresso s externým alebo integrovaným šľahačom mlieka získate poukaz 
v hodnote 55 € na prvý nákup kávy Nespresso a 20 € na druhý nákup kávy Nespresso.

1. NÁKUP KÁVY
Pre uplatnenie poukazu musí objednávka pre poukaz v hodnote 20 € obsahovať min. 7 balení kávy, resp.  
pre poukaz v hodnote 55 € obsahovať min. 15 balení kávy. Poukaz musí byť vyčerpaný jednorazovo. 
Poukaz sa dá uplatniť iba do 30. 6. 2019.

2. NÁKUP KÁVY
Čiastka bude automaticky odčítaná pri prevedení druhého nákupu kávy. Pre jej získanie musí objednávka pre 
čiastku 15 € obsahovat min. 5 balení kávy, resp. pre čiastku 20 € obsahovať min. 7 balení kávy. Nárok na čiastku 
15 €, resp. 20 € vzniká po prevzatí prvej objednávky kávy. Čiastka musí byť vyčerpána jednorazovo. 
Čiastka 15 €, resp. 20 € sa dá uplatniť do 30. 9. 2019.

Ponuku nejde kombinovať so žiadnou ďalšou promo akciou / zľavou / ponukou Nespresso.

Ponuka platí ku každému domácemu kávovaru Nespresso zakúpeného v Slovenskej republike v  Nespresso 
Boutiques alebo u autorizovaných predajcov Nespresso. Ponuka sa dá využiť len raz. 

Kompletné podmienky akcie nájdete na voucher.nespresso.sk.

AKO UPLATNIŤ POUKAZ 
Pre uplatnenie poukazu v hodnote 25 € / 55 € si, prosím, pripravte:
1. Vaše osobné údaje alebo Vaše členské číslo v Nespresso Clube
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 SPRING  

PROMOTION a postupujte podľa inštrukcií
2. osobne v Nespresso Boutique

Nespresso Boutique, Eurovea, Pribinov 8, Bratislava
Nespresso Pop-Up Boutique, Aupark, Einsteinova 3541/18, Bratislava

OBJAVTE PONUKU KÁV NESPRESSO
Kompletnú ponuku 28 kávových zmesí Nespresso môžete objaviť v našom 
Nespresso Boutiques, prostredníctvom mobilnej aplikácie Nespresso alebo  
na www.nespresso.com.

Sada 14 rôznych kapsúl kávy Nespresso je naviac ZDARMA súčasťou balenia 
Vášho nového kávovaru.

Pre viac informácií o výhodách Nespresso Clubu, recyklácií kapsúl 
Nespresso a novinkách zo sveta Nespresso navštívte www.nespresso.com.

Nezabudnite, že čiastka  vo výške 15 €, resp. 20 € Vám bude automaticky 
odpočítaná pri prevedení druhého nákupu kávy Nespresso, najneskôr však 

do 30. 9. 2019.

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

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

VZOR


