
*Nabídka platí k nákupu Nespresso kávovaru bez šlehače mléka v období od 1. 2. do 28. 2. 2019. 
Nabídka platí při nákupu minimálně 70 kapslí kávy Nespresso.

Doporučený způsob podávání. Prodávaný produkt neobsahuje žádné mléčné ingredience.  
Bližší informace o akci naleznete na zadní straně poukazu.

*Ponuka platí k nákupu akéhokoľvek domáceho kávovaru Nespresso 
v období od 1. 3. do 31. 3. 2019.
Odporúčaný spôsob podávania. Predávaný produkt neobsahuje žiadne 
mliečne ingrediencie.
Bližšie informácie o akcii nájdete na zadnej strane poukazu.

Viac ako 80 % našej kávy nakupujeme na certifikovaných farmách 
programu AAA a viac ako 40 % všetkej našej kávy nakupujeme  
na farmách s certifikátom Rainforest Alliance CertifiedTM.

navštívte www.nespresso.com/rainforestalliance
navštívte www.fairtrade.net

POUKAZ

K ÁVA Z RO D E N Á  
Z  RÚ K M A J ST ROV

Lattissima One EN500



PODMIENKY AKCIE

Zakúpte v období od 1. 3. do 31. 3. 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.

Poukaz je možné uplatniť do 14. 4. 2019 v krajine, v ktorej bol 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 2 balenia kávy Indonesia, India a Nicaragua a 1 balenie kávy  
Ethiopia a Colombia.

*** Poukaz sa dá kombinovať s promo akciou Produkt mesiaca, ktorá je platná v Nespresso  
Boutiques a na www.nespresso.com.

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 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 

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

Nespresso Boutique, Eurovea, Pribinova 8, Bratislava
Nespresso Recruitment Booth, Aupark, Einsteinova 3541/18, Bratislava

OBJAVTE PONUKU KÁV NESPRESSO
Kompletnú ponuku 25 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 Clubu, 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


