
BEGIN JE DAG 
BETER

* Actie geldig van maandag 11 november 2019 t/m zondag 12 januari 2020  
(m.u.v. KP100b, KP123b, KP173b en De’Longhi koffiemachines).  
Actievoorwaarden en deelnemende winkels op dolce-gusto.nl



HOE ONTVANG JE
JOUW KOFFIETEGOED?
Koop in één van de deelnemende winkels één van de 
deelnemende modellen in de actieperiode (maandag  
11 november 2019 t/m zondag 12 januari 2020). Ga naar 
dolce-gusto.nl/promotie, vul de gevraagde gegevens  
in en je ontvangt na goedkeuring jouw koffietegoed.  
Het koffietegoed betreft een kortingscode, welke in  
de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto verzilverd  
kan worden.

Hoeveel tegoed krijg ik bij welk model?
Ontvang tot €60 koffietegoed bij aankoop van de 
volgende NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachines.

MODEL                                                           Koffietegoed
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS* €30,-
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Infinissima** €30,-
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me*** €30,-
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Drop  €60,-
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Genio2 €60,-
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Lumio €60,-
KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto Movenza  €60,-

*   Met uitzondering van KRUPS NESCAFE Dolce Gusto Piccolo – KP100b
**   Met uitzondering van KRUPS NESCAFE Dolce Gusto Infinissima – KP173b
***  Met uitzondering van KRUPS NESCAFE Dolce Gusto Mini Me – KP123b

De deelnemer dient de volgende stappen te doorlopen om het 
kortingsbedrag te activeren in de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto;
1.  Selecteer voor minimaal de waarde van de kortingscode de gewenste 

koffie in de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto (dolce-gusto.nl).

2. Voeg deze aan je winkelmandje toe.

3.  Vul de verkregen kortingscode in het daarvoor bestemde veld in 
(Registratie- of promotiecodes inwisselen).

4. De aanbieding/korting wordt automatisch toegevoegd aan je mandje.

•  Je aanvraag dient uiterlijk op 9 februari 2020 via dolce-gusto.nl/
promotie aangemeld te zijn.

•  Deze actie is alleen geldig voor KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto 
koffiemachines die in Nederland zijn gekocht bij een van de volgende 
deelnemende winkels; AO.nl, BCC, Blokker (Let op! Alleen indien de 
koop gedaan is via Blokker.nl direct, NIET via Blokker plaza partners), 
bol.com (Let op! Alleen indien de koop gedaan is via bol.com direct, 
NIET via bol.com plaza partners), Cook&Co, Coolblue.nl, Expert, 
Fonq.nl, Home&Cook, Hudson’s Bay, Loods5, Makro, MediaMarkt en 
Wehkamp.nl.

•  Machines aangekocht in een andere winkel zijn uitgesloten van 
deelname aan deze actie. 

•  Alle De’Longhi machines en de KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto KP100b, 
KP123b en KP173b zijn eveneens uitgesloten van deze actie.

•  De deelnemer dient in het bezit te zijn van de originele aankoopbon 
van een KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine en dient deze 
te bewaren tot de kortingsaanvraag is afgerond. Organisator kan de 
deelnemer verzoeken de originele aankoopbon op te sturen.

•  Maximaal 1 inzending per naam/adres/rekeningnummer.
•  Deelname is enkel mogelijk voor consumenten die woonachtig zijn in 

Nederland, daar beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij 
of zij als bewoner staat ingeschreven.

• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
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