
 

KAMPANJINFORMATION 

Vid inköp av en Nespresso Vertuo-kaffemaskin under perioden 19/8 2019 – 29/9 2019, får du en svart Aeroccino3 mjölkskummare (värde 599 kr) på 
köpet i samband med att du registrerar din maskin. Erbjudandet gäller vid köp av en Nespresso Vertuo-kaffemaskin, som är köpt hos en av våra 
auktoriserade Nespresso-återförsäljare, och via www.nespresso.com, Nespresso-mobilapp eller Nespresso Boutique 

HUR UTNYTTJAR DU ERBJUDANDET? 

KAFFEMASKINEN ÄR KÖPT HOS EN NESPRESSO ÅTERFÖRSÄLJARE:  

Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso Vertuo-kaffemaskin som inhandlats inom kampanjperioden 19/8 2019 – 29/9 2019. För att ta del av 
erbjudandet behöver du registrera din maskin på https://www.nespresso.com/promotion/se/se/aug19 innan 13/10 2019 och din gåva kommer att 
skickas i samband med registreringen av kaffemaskinen.  

Registrera dig på nätet: 

Besök adressen www.nespresso.com/promotion/se/se/aug19 senast 13/10 2019 och följ instruktionerna noggrant. För registreringen behöver du 
följande: personuppgifter och kontaktinformation, kaffemaskinens serienummer, inköpsställe, inköpsdatum och inköpskvitto. Serienumret är 19 tecken 
långt och du hittar det under maskinen och på kartongen. Du finner serienumret under streckkoden och det är viktigt att du separerar stora och små 
bokstäver vid registreringen.  

• För registreringen måste du använda en postadress i Sverige och ett svenskt telefonnummer.  

• Om det behövs, ring Nespresso kundtjänst på vårt kostnadsfria nummer 0200-456 600. Om du behöver skicka in kvittokopia via post, var vänlig inkludera 
din kontaktinformation, med mailadress och telefonnummer.  

KAFFEMASKINEN ÄR KÖPT FRÅN NESPRESSO.COM, NESPRESSO BOUTIQUE ELLER NESPRESSO MOBILAPP:  

Erbjudandet är giltigt under tiden 19/8 2019 – 29/9 2019 i samband med inköp av Nespresso kaffemaskin. Köpet måste registreras senast 13/10 2019. 
Om du köper kaffemaskinen från www.nespresso.com, Nespresso Boutique eller Nespresso mobilapp kan du utnyttja erbjudandet samtidigt som du 
köper maskinen. Erbjudandet kan inte utnyttjas senare. För att få 5 års garanti på din Nespresso kaffemaskin måste du registrera din kaffemaskin på 
www.nespresso.com, Nespresso Boutique, Nespresso mobilapp eller Nespresso kundtjänst. För detta behöver du kaffemaskinens serienummer, som du 
hittar på kaffemaskinens kartong, under streckkoden. 

KAMPANJVILLKOR 

• Erbjudandet gäller Nespresso Vertuo kaffemaskiner* som köps under tiden 19/8 2019 – 29/9 2019 från Nespressos återförsäljare, i Nespressos 
webbshop www.nespresso.com, Nespressos mobilapp eller Nespresso Boutique-butiker.  

• Erbjudandet gäller en gång och är giltig under kampanjperioden 19/8 2019 – 29/9 2019, när du registrerar din kaffemaskin senast 13/10 2019.  

• Vid köp av flera maskiner så behöver du göra en registrering för varje enskild maskin (max antal 10 st per hushåll). Vid önskemål om större köp än 10 
maskiner, vänligen kontakta Nespresso.  

• Nespresso förbehåller sig rätten att begära ett kvittobevis på köpet av Nespressomaskinen. Nespresso har ingen skyldighet att ge ut gåvan om 
kvittobeviset saknas.  

• Nespresso tar inget ansvar för om kvittot försvinner i postgången. Dokument som är otydliga eller saknar information kommer inte att accepteras.  

• Nespresso kommer inte att skicka tillbaka kvitton som har mottagits via posten.  

• Erbjudandet gäller för Nespresso-maskiner som köpts från Sverige för hem och kontor.  

• För mer information om kampanjen, ring Nespressos kundtjänst på 0200-456 600. Öppet vardagar 08:00-22:00 samt helger 09:00- 18:00  

• För att få 5 års garanti måste maskinen tillsammans med serienummer registreras på ditt medlemskonto.  

* Erbjudandet gäller inte köp av maskiner från Nespresso Business Solutions. 


