
DAJTE PRIESTOR ALCHÝMII  
KÁVY A MLIEKA

NOVÁ

DARČEK 
EXKLUZÍVNA KOLEKCIA

80 kapsúl kávy 
NESPRESSO

ku každému kávovaru*

*Ponuka platí k nákupu akéhokoľvek kávovaru Nespresso od 1. 10. do 31. 10. 2019. Exkluzívna kolekcia  
80 kapsúl kávy Nespresso sa skladá z 20 kapsúl Chiaro, 20 kapsúl Scuro, 20 kapsúl Corto, 10 kapsúl  

Master Origin Nicaragua a 10 kapsúl Master Origin Indonesia. Odporúčaný spôsob podávania.  
Predávaný produkt neobsahuje žiadne mliečne ingredience.  

Bližšie informácie o ponuke nájdete na zadnej strane poukazu.

POUKAZ



PODMIENKY AKCIE

Zakúpte v období od 1. 10. do 31. 10. 2019 akýkoľvek domáci kávovar Nespresso a získajte ako darček 
exkluzívnu kolekciu 80 káv Nespresso zadarmo. 

Ponuka platí ku každému domácemu kávovaru Nespresso zakúpeného v Slovenskej republike 
u autorizovaných predajcov Nespresso okrem Nespresso Boutique a Nespresso Pop-Up Boutique.

Poukaz je možné uplatniť do 14. 11. 2019 v krajine, v ktorej bol kávovar zakúpený. Poukaz nie je možné  
kombinovať so žiadnou ďalšou promo akciou/zľavou/ponukou Nespresso.

Kompletné podmienky akcie nájdete na voucher.nespresso.sk.

Exkluzívna kolekcia obsahuje 20 kapsúl Chiaro, 20 kapsúl Scuro, 20 kapsúl Corto, 10 kapsúl Master Origin 
Nicaragua a 10 kapsúl Master Origin Indonesia.

AKO UPLATNIŤ POUKAZ
Pre uplatnenie poukazu na exkluzívnu kolekciu 80 káv Nespresso ZADARMO 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 

COFFEE PROMOTION a postupujte podľa inštrukcií
2. osobne v Nespresso Boutique

Nespresso Boutique, Eurovea, Bratislava
Nespresso Pop-Up Boutique, Aupark, Bratislava

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

Sada 14 rôzných kapsúl kávy Nespresso je navyše ZADARMO 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)

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

VZOR



Odmeňujeme Vašu vernosť.



S Nespresso je to celé o Vás. Čím dlhšie ste členom, tým viac členských výhod si môžete užívať 
od úrovne Connoisseur, cez Experta až po Ambassádora. Jednotlivé úrovne ovplyvňuje doba 

Vašej registrácie v Nespresso alebo množstvo zakúpených kapsúl počas 12 mesiacov.

Predĺžená záruka 
3 roky na kávovar.

Odvápňovací roztok pre perfektný 
stav Vášho kávovaru zadarmo 

za každých 1 000 zakúpených kapsúl.

Pozvanie na kávové ochutnávkové 
semináre – Master Class.

20 % zľava 
na šľahače mlieka.

20 % zľava 
na príslušenstvo Nespresso*.

Balenie kávy zadarmo kedykoľvek 
dosiahnete 500 kapsúl vo Vašich 

doterajších nákupoch.

Pozvanie na VIP program: Umenie 
degustácie – gurmánske stretnutie 

kávy a gastronómie.

Darček k výročiu Vášho členstva.

* Zľava sa nevzťahuje na šľahače mlieka, sušienky, čokolády, cukry, odvápňovacie súpravy a náhradné diely.
Detailné podmienky a informácie o výhodách členstva v Nespresso & You nájdete na www.nespresso.com.

0 – 5 rokov 5 – 10 rokov
ALEBO VIAC AKO 

800 KAPSÚL ROČNE

ALEBO VIAC AKO 

1 500 KAPSÚL ROČNE

+ 10 rokov


