
FÅ UPP TILL

      1000 KR.
I RABATT 

PÅ NESPRESSOMASKINER &

FÅ 50 KAPSLAR
NÄR DU KÖPER 
50 KAPSLAR.*

ETT OEMOTSTÅNDLIGT ERBJUDANDE
FÖR DINA FIKASTUNDER

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

T A  D E L  A V  R A B A T T E N

K A M P A N J V I L L K O R

T A  D E L  A V  K A F F E E R B J U D A N D E T

Få upp till 1000 kr i rabatt när du köper en Nespressomaskin mellan 23/3 - 3/5 2020 och få ytterligare 50 kaffekapslar 
i gåva när du köper 50 kaffekapslar vid registrering av din maskin under samma period. 

Rabatten beror på inköpspris av maskinen. Originalmaskiner i prissegment 790-1489 kr ger 200 kr i rabatt, maskiner 
i prissegment 1490-2489 kr ger 300 kr i rabatt och maskiner i prissegment från 2490 kr och uppåt ger 500 kr i rabatt. 
Vertuomaskiner i prissegment från 2290 kr och uppåt ger 1000 kr i rabatt. Rabatten gäller för både onlineköp samt i 
butik.

Registrera din maskin som är köpt mellan 23/3 – 3/5 
2020 och få antingen 50 Nespresso Originalkapslar 
eller 50 Nespresso Vertuokapslar i gåva när du 
samtidigt köper antingen 50 valfria Originalkapslar eller 
Vertuokapslar på  
www.nespresso.com/se/se/erbjudande, i en Nespresso 
Boutique, eller online.

Om du har köpt en Nespresso Original kaffemaskin, 
får du följande 50 kapslar i gåva när du köper 50 valfria 
Originalkapslar: 10x Fortissio Lungo, 10x Ispirazione 
Ristretto Italiano, 10x Ispirazione Firenze, 10x Vivalto 
Lungo, 10x Envivo Lungo (värde 212 kr).
Om du har köpt en Nespresso Vertuo kaffemaskin, får 
du följande 50 kapslar i gåva när du köper 50 valfria 
Vertuokapslar: 10x Fortado, 10x Intenso, 10x Stormio, 
10x Arondio, 10x Melozio (värde 284 kr). 

Kaffekapslarna som inkluderas i gåvan kan inte bytas ut.
 
Kaffeerbjudandet är tillgängligt när du registrerar din 
maskin köpt mellan 23/3 – 3/5 2020 och är endast 
giltigt en gång när du samtidigt registrerar din maskin 
och även köper minst 50 valfria Originalkapslar eller 
50 valfria Vertuokapslar på Nespressos kampanjsida, 
i en Nespresso Boutique eller online. Du behöver din 
kaffemaskins serienummer och inköpskvitto för att 
kunna registrera din maskin. 
 
Om du köpt din maskin hos en återförsäljare: 

• Alternativ 1: Registrera dig online
Registrera dig för kampanjen genom att gå till  
www.nespresso.com/se/se/erbjudande, ladda 
upp en bild på ditt kvitto som tydligt visar din 

inköpsinformation. För att kvittokopian ska godkännas 
behöver den vara tydligt läsbar och innehålla 
inköpsplats, inköpsdatum, pris och maskinmodell. Lägg 
till serienummer för din maskin, namn, adress, email och 
telefonnummer till maskinägaren i din registrering. Din 
registrering behöver vara komplett senast 30/6 2020 
för att ta del av kaffeerbjudandet.

• Alternativ 2: Besök en Nespresso Boutique senast  
30/6 2020, och få hjälp av en kaffespecialist att 
registrera din maskin och ta del av kaffeerbjudandet.  

Om du har köpt din maskin i Nespresso Boutique  
eller online: 
Erbjudandet kan endast utnyttjas en gång under 23/3-
3/5 2020 och är endast giltigt när du köper maskin och 
kapslar samtidigt. 

• Alternativ 1: Nespresso Boutique
Våra kaffespecialister hjälper dig med ditt köp av en 
Nespressomaskin och samtidigt minst 50 kapslar och 
hjälper dig sedan att registrera maskinen för att kunna 
ta del av kaffeerbjudandet och få gåvan med 50 kapslar.

• Alternativ 2: Online
Köp din Nespressomaskin och samtidigt minst 50 
kapslar i Nespresso onlinebutik och din gåva med 50 
kapslar läggs automatiskt till i din varukorg. 
Om du inte har ett Nespressokonto idag, kommer vi 
skapa ett åt dig automatiskt. När du registrerar din 
Nespressomaskin för kampanjen har du möjligheten att 
ge medgivande till Nespresso att skicka dig information 
om exempelvis erbjudanden, event och liknande genom 
mail och SMS. Du kan när som helst dra tillbaka ditt 
medgivande.

•  Erbjudandet är giltigt mellan 23/3 – 3/5 2020 och 
gäller exklusivt Nespresso kaffemaskiner* köpta hos 
Nespresso återförsäljare, Nespresso onlinebutik   
www.nespresso.com/se, Nespresso mobilapp eller 
Nespresso Boutiqe. 

•  Kaffeerbjudandet är giltigt endast en gång när du 
registrerar din kaffemaskin och köper minst 50 valfria  
Originalkapslar eller 50 valfria Vertuokapslar.

•  Om du köper fler än en kaffemaskin behöver du 
registrera alla maskiner individuellt (max 10 maskinköp 
per hushåll). Om du vill köpa fler än 10 kaffemaskiner, 
var vänlig kontakta Nespresso Kundservice.

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

•  För mer information om kampanjen, kontakta 
Nespresso Kundservice genom webbformuläret på 
www.nespresso.com/se. 

•  Du får 3 års garanti från inköpsdatum av din 
Nespressomaskin. När du registrerar din 
Nespressomaskin hos Nespresso får du automatiskt 
5 års garanti från inköpsdatum så länge som ditt 
medlemskap är aktivt. 

 
Ditt medlemskap är aktivt om du har köpt Nespresso 
kaffekapslar inom de senaste 12 månaderna.

*Erbjudandet gäller inte Nespresso Proffesional 
kaffemaskiner. 


