
 

KAMPANJINFORMATION                                                                                                                                                                                                                                  

Få antingen 50 Nespresso Original kaffekapslar eller 50 Nespresso Vertuo kaffekapslar i gåva när du köper en  Nespresso kaffemaskin samt 
antingen 50 Original eller 50 Vertuo kapslar, och registrerar din Nespresso kaffemaskin. Erbjudandet gäller mellan 15 oktober 2019 och 26 
januari 2020. 

 Om du har köpt en Nespresso Original kaffemaskin, så får du följande 50 kaffekapslar i gåva när du även köper 50 valfria kapslar: 
10x Roma, 10x Envivo Lungo, 10x Arpeggio, 10x Ristretto, 10x Fortissio Lungo (värde 208 SEK). 

 Om du har köpt en Nespresso Vertuo kaffemaskin, så får du följande 50 kaffekapslar i gåva när du även köper 50 valfria kapslar: 
10x Intenso, 10x Stormio, 10x Melozio, 10x Fortado, 10x Double Espresso Scuro (värde 284 SEK). 

Erbjudandet gäller alla Nespresso kaffemaskiner köpta hos en Nespresso återförsäljare i butik eller online. 

 ATT TA DEL AV KAFFEERBJUDANDET                                                                                                                                                                        

Kaffeerbjudandet är giltigt mellan 15 oktober 2019 och 26 januari 2020 och är endast giltigt en gång när du registrerar din maskin, samt 
köper minst 50 Original eller Vertuo kapslar. 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. Du finner serienumret under streckkoden och det är viktigt att du 
separerar stora och små bokstäver vid registreringen. 

Registrera maskinen på nätet  

Registrera dig för kampanjen genom att besöka www.nespresso.com/se/se/erbjudande, ladda upp en bild på kvittot som tydligt visar 
inköpsdetaljerna. För att kvittokopian ska godkännas måste den vara tydligt läsbar och innehålla inköpsställe, inköpsdatum, pris och 
maskinmodell. Ange serienumret på maskinen, namn, adress och telefonnummer till maskinägaren i din registrering. Din registrering måste 
vara genomförd och komplett senast 9 februari 2020.  

Har du inget medlemskonto idag, kommer ett medlemskap att upprättas åt dig kostnadsfritt. När du registrerar en Nespressomaskin för 
kampanjen så har du möjlighet att välja om du godkänner att Nespresso skickar information till dig per email och SMS. Du har alltid rätt att 
motsätta dig dessa meddelanden. 

Du behöver en svensk address och ett svenskt telefonnummer för att registrera din maskin. 

Efter registrering, för att köpa mer kaffe och se våra andra produkter, besök vår hemsida www.nespresso.com/se/se. 

KAMPANJVILLKOR                                                                                                                                                                        

• Erbjudandet gäller mellan 15/10 2019 – 26/1 2020 och gäller exklusivt Nespressomaskiner* köpta hos Nespresso återförsäljare i butik 
eller online. Erbjudandet är endast giltigt en gång när du registrerar din kaffemaskin och köper minst 50 Original eller Vertuo kaffekapslar. 

• 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 är endast tillgängligt för Nespresso kaffemaskiner köpta i Sverige för hushåll och kontor. 

• För mer information om kampanjen, maila Nespresso Kundtjänst genom webformulär på www.nespresso.com/se/se. 

• Nespressos kaffemaskiner har 5 års garanti för aktiva medlemmar när registreringen av maskinen är slutförd. 

*Erbjudandet gäller inte Nespresso Business Solutions kaffemaskiner. 

http://www.nespresso.com/se/se/erbjudande
http://www.nespresso.com/se/se

