
UŽIJTE SI ZIMNÍ POHODU
S KÁVOU NESPRESSO

POUKAZ
V HODNOTĚ

NA NÁKUP KÁVY 
NESPRESSO*

AŽ 1 500 KČ

NESPRESSO POUKAZ
Kupte si v období od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 jakýkoliv domácí kávovar Nespresso a získejte poukaz na nákup kávy 

Nespresso v hodnotě až 1 500 Kč jako DÁREK. Hodnota poukazu se liší dle typu zakoupeného kávovaru. Poukaz 

v hodnotě 800 Kč na nákup kávy Nespresso platí k nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso bez mléčného 

řešení. Pro uplatnění poukazu je nutné, aby nákup obsahoval minimálně 8 balení kávy Nespresso. Poukaz v hodnotě 

1 500 Kč na nákup kávy Nespresso platí k nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso s mléčným řešením. Pro 

uplatnění poukazu je nutné, aby nákup obsahoval minimálně 15 balení kávy Nespresso.

Nabídka platí při nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso, který byl zakoupen v České republice 

u autorizovaných prodejců Nespresso (neplatí při nákupu kávovaru v Nespresso Boutiques a na www.nespresso.com).

Poukaz lze uplatnit pouze do 13. 2. 2021 v zemi, v níž byl kávovar zakoupen, a nelze jej kombinovat s žádnou další 

promo akcí/slevou/nabídkou Nespresso.

Kompletní podmínky akce naleznete na voucher.nespresso.cz.

OBJEVTE NABÍDKU KÁV NESPRESSO

Kompletní nabídku 29 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.

STÁHNOUT POUKAZ

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

JAK UP LAT NIT POU KAZ
Pro uplatnění poukazu na nákup kávy Nespresso si prosím připravte:

1. Va še oso bní úda je ne bo Va še člen ské čís lo v Nespresso & You

2. úč ten ku od ká vo va ru

3. sériové číslo kávovaru, které naleznete na Vámi zakoupeném kávovaru.

KDE MOHU POU KAZ UP LAT NIT
On-line: nav šti vte strán ku voucher.nespresso.cz, zvolte ZIMNÍ NABÍDKA a pos tu puj te po dle in stru kcí.
Osobně v některém z Nespresso Boutiques. 

*Kompletní podmínky naleznete na voucher.nespresso.cz 


