
KAMPANJVILLKOR 

När du köper en Nespresso-maskin från den 20 juni till den 15 augusti 2018 medföljer 50 kaffekapslar (10 

Arpeggio, 10 Ristretto, 20 Fortissio Lungo & 10 Envivo Lungo) från Nespresso (värde 206 kr) vid din första 

kaffeorder. För att ta del av erbjudandet så behöver du registrera din maskin på 

www.nespresso.com/promotion/se  innan den 1 september 2018. 

Efter fullständig och komplett registering så kommer dina 50 kaffekapslar automatiskt att skickas med vid din 

första kaffeorder. Din första kaffeorder kan göras på www.nespresso.com, via telefon på 0200-456 600, i den 

mobila applikationen eller i våra Nespresso Boutiques. Vid första order är minimumköp 10 kapslar i Nespresso 

Boutiques och 50 kapslar online på www.nespresso.com. Första kaffeorder behöver göras senast 31 oktober 

2018. 

REGISTRERA DIG SNABBT OCH ENKELT  

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt. (Serienumret är 19 tecken långt 

och du hittar det under maskinen och på kartongen). 

Registrera dig för kampanjen genom att besöka www.nespresso.com/promotion/se ladda upp en bild på 

kvittot, som tydligt visar inköpsställe och datum, samt serienumret på maskinen, namn, adress och 

telefonnummer till maskinägaren.  

Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 1 september 2018.  

I kampanjen ingår alla Nespressos maskinmodeller, med undantag för Nespresso Business Solutions. 

KAMPANJVILLKOR 

• Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanjperioden 20 juni till den 15 

augusti  2018. Vid registrering krävs serienummer på maskinen samt kopia på kvitto/orderbekräftelse. 

• 50 kapslarna är följande: 10 Arpeggio, 10 Ristretto, 20 Fortissio Lungo, 10 Envivo Lungo och dessa går inte att 

byta ut.   

• Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions. 

• Erbjudandet kan inte kombineras med andra maskinrabatter eller erbjudanden hos Nespresso. 

• Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso, Box 24129, 104 51 Stockholm tillhanda senast 

den 1 september 2018. Poststämpel gäller. Första kaffeorder behöver göras senast 31 oktober 2018. 

• Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, medföljer 50 kaffekapslar tillsammans 

med din första kaffeorder.  

• Vid köp av flera maskiner så behöver en registrering göras för varje enskild maskin (max 10 st per hushåll). 

Vid önskemål om större köp än 10 maskiner, vänligen kontakta Nespresso. 

• Erbjudandet gäller endast maskiner som är inköpta i Sverige under kampanjperioden.  

KAMPANJINFORMATION 

* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig kostnadsfritt. 

* Vid deltagande av erbjudandet godtar du att Nespresso kontaktar dig för frågor gällande kampanjen. 

*För frågor kontakta Nespresso* kostnadsfritt på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla 

dagar. 

*Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti när registreringen är slutförd av maskinen. 
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