
ZÍSKEJTE POUKAZ
NA KÁVU A DALŠÍ VÝHODY

V CELKOVÉ HODNOTĚ AŽ

2 200 Kč
K NÁKUPU KÁVOVARU

NESPRESSO*

KOMPLETNÍ PODMÍNKY NALEZNETE NA WWW.NESPRESSO.CZ/JARNINABIDKA

JA RO  S  K ÁVO U N E S P R E S S O

* Nabídka platí od 15. 3. do 31. 5. 2021 nebo do vyčerpání zásob. Hodnota poukazu se liší dle typu zakoupeného kávovaru. Nelze kombinovat s žádnou další promo 
akcí/slevou/nabídkou Nespresso. Uvedené obrázky jsou pouze ilustrační. Doporučený způsob podávání. Prodávaný produkt neobsahuje žádné mléčné ingredience. 
Kompletní podmínky naleznete na zadní straně poukazu.

POUKAZ



1. KROK
PODMÍNKY AKCE
Kupte si v období od 15. 3. do 31. 5. 2021 jakýkoliv domácí kávovar Nespresso a získejte poukaz na nákup 
kávy Nespresso v  hodnotě až 1 200 Kč jako DÁREK. Hodnota poukazu se liší dle typu zakoupeného 
kávovaru.

Poukaz v  hodnotě 600 Kč na nákup kávy Nespresso platí k  nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru 
Nespresso bez mléčného řešení. Pro uplatnění poukazu je nutné, aby nákup obsahoval minimálně 6 balení 
kávy Nespresso. Poukaz v hodnotě 1 200 Kč na nákup kávy Nespresso platí k nákupu jakéhokoliv domácího 
kávovaru Nespresso s mléčným řešením. Pro uplatnění poukazu je nutné, aby nákup obsahoval minimálně 
12 balení kávy Nespresso.

Nabídka platí při nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso, který byl zakoupen v České republice 
u autorizovaných prodejců Nespresso.

Poukaz lze uplatnit jednorázově do 14. 6. 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.

Využitím poukazu na nákup kávy Nespresso Vám vzniká nárok na dárek v podobě 2 kreditů v 1. a 6. měsíci 
Vaší účasti v Kávovém tarifu s extra kreditem v celkové hodnotě 1 000 Kč zdarma. Detailní podmínky 
naleznete na druhé straně tohoto poukazu nebo na www.nespresso.cz/jarninabidka.

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 JARNÍ NABÍDKA a postupujte podle instrukcí,

2.  osobně v některém z Nespresso Boutiques:

 Nespresso Boutique, Pařížská 10, Praha 1,
 Nespresso Boutique, Westfi eld Chodov, Praha 4,
 Nespresso Boutique, OC Nový Smíchov, Praha 5,
 Nespresso 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,
 Nespresso Pop-Up Boutique, Forum Nová Karolina, Ostrava.

OBJEVTE NABÍDKU KÁV NESPRESSO
Kompletní nabídku 30 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.

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

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

VZOR

3 667642 861221



� ZAKUPTE KÁVOVAR

� UPLATNĚTE POUKAZ NA 
NÁKUP KÁVY A ZÍSKEJTE 
UNIKÁTNÍ KÓD

� AKTIVUJTE SI KÁVOVÝ TARIF 
A ČERPEJTE 2 MĚSÍČNÍ 
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* K nákupu kávovaru Nespresso získáte poukaz na nákup kávy v hodnotě 600 Kč nebo 1 200 Kč dle typu zakoupeného kávovaru. Uplatníte-li do 14. 6. 2021 poukaz na 
nákup kávy, vzniká Vám nárok na dárek v podobě 2 kreditů v 1. a 6. měsíci Vaší účasti v Kávovém tarifu s extra kreditem v celkové hodnotě 1 000 Kč zdarma. Nabídku je 
nutné aktivovat pomocí unikátního kódu. Detailní podmínky naleznete na zadní straně poukazu.

KOMPLETNÍ PODMÍNKY NALEZNETE NA WWW.NESPRESSO.CZ/JARNINABIDKA



2. KROK
PODMÍNKY KÁVOVÉHO TARIFU S EXTRA KREDITEM
K nákupu kávovaru Nespresso získáte poukaz na nákup kávy v hodnotě 600 Kč nebo 1 200 Kč dle typu 
zakoupeného kávovaru. Uplatníte-li poukaz na nákup kávy do 14. 6. 2021, vzniká Vám nárok na dárek 
v  podobě 2 kreditů v  1. a  6. měsíci Vaší účasti v  Kávovém tarifu s  extra kreditem v  celkové hodnotě
1 000 Kč zdarma. Podrobnosti naleznete níže v  textu. Nabídku je nutné aktivovat pomocí unikátního 
kódu, který obdržíte spolu s objednávkou kávy po uplatnění poukazu na kávu ( tj. najdete ho ve Vaší zásilce 
nebo obdržíte v Nespresso Boutique).

Unikátní kód je nepřenosný a  jeho využití je vázáno na účet Nespresso, ze kterého byla vytvořena 
objednávka s uplatněním poukazu na nákup kávy Nespresso v hodnotě 600 Kč nebo 1 200 Kč dle typu 
zakoupeného kávovaru. Pravidelná platba Kávového tarifu je 500 Kč/měsíc. Vyplněním unikátního kódu 
v objednávce Kávového tarifu Vám vzniká nárok na dárek v podobě 2 kreditů v 1. a 6. měsíci Vaší účasti 
v Kávovém tarifu s extra kreditem v celkové hodnotě 1 000 Kč zdarma.

První měsíc při aktivaci Vašeho Kávového tarifu zaplatíte 1 Kč, která Vám bude následně vrácena formou 
kreditu na Váš Nespresso účet, spolu s kreditem v hodnotě 500 Kč jako dárek a 10 % extra kreditu jako 
poděkování od společnosti Nespresso za účast v Kávovém tarifu. První měsíc bude na Váš účet Nespresso
připsán kredit v  celkové výši 551 Kč, které můžete využít na nákup veškerého sortimentu Nespresso
– kávových kapslí, kávovarů, příslušenství nebo sladkostí ke kávě. Následující měsíce Vám bude strhnuta 
částka v hodnotě 500 Kč, která bude v plné výši převedena ve formě kreditu na Váš účet Nespresso, včetně 
10 % extra kreditu. Celkem každý měsíc obdržíte na Váš účet 550 Kč formou kreditu. Šestý měsíc nedojde 
ke stržení pravidelné platby, ale bude Vám jako dárek připsán kredit v hodnotě 500 Kč + 10 % extra kreditu 
jako poděkování za účast v Kávovém tarifu. Celkem bude na Váš účet připsáno 550 Kč formou kreditu.

Účast v Kávovém tarifu s extra kreditem je možné zrušit kdykoli bez dodatečných poplatků, nejdříve však 
po uplynutí 3 měsíců po získání 1. měsíčního kreditu Kávového tarifu zdarma. Nabídku může zákazník 
využít pouze jednou.

Unikátní kód pro získání 2 měsíčních kreditů Kávového tarifu s extra kreditem v celkové hodnotě 1 000 Kč
zdarma je platný do 31. 8. 2021 v České republice a nelze jej kombinovat s žádnou další promo akcí/slevou/
nabídkou Nespresso.

Kompletní podmínky naleznete na www.nespresso.cz/jarninabidka.

JAK UPLATNIT UNIKÁTNÍ KÓD

Pro uplatnění unikátního kódu:
1. navštivte stránky www.nespresso.cz/jarninabidka,
2. přihlaste se ke svému účtu Nespresso,
3.  při objednávce Kávového tarifu vyplňte unikátní kód z poukazu,
4. užívejte si chvilky s šálkem kávy Nespresso.
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