
KOFFIEKORTING CADEAU

Ontvang maar liefst 30 euro of 70 euro koffiekorting cadeau bij jouw 
eerste koffiebestelling na aankoop van één van de geselecteerde 
Nespresso machines. Je dient het totale bedrag van de koffiekorting 
bij je eerste bestelling te gebruiken.*  De promotieperiode loopt vanaf 
29/10/2018 tot en met 13/01/2019. 

KOFFIEKORTING T.W.V. €70 KOFFIEKORTING T.W.V. €30

DEELNEMENDE NESPRESSO MACHINES**

Prodigio 
Krups XN410T
Magimix M135-11375

Lattissima Touch 
De’Longhi EN550/EN560 

Lattissima Pro 
De’Longhi EN750MB

CitiZ&Milk 
Krups XN7605/760B
Magimix M195-11317/11319

Lattissima One 
De’Longhi EN500W/ 
EN500BW

Expert 
Krups XN6008
Magimix M500-11379 

Expert&Milk 
Krups XN6018 
Magimix M500-11380

Nespresso 
by KitchenAid 
5KES0503

CitiZ 
Krups XN7405/740B 
Magimix M195-11315/11314

Essenza Mini Bundle 
Krups XN111 
Magimix M115

Inissia 
Krups XN100 
Magimix M105

U 
Magimix M130

Pixie (Clips) 
Krups XN300/XN3020
Magimix M110

Essenza Mini 
Krups XN110 
Magimix M115

HOE ONTVANG JE JOUW KOFFIEKORTING?

 1  Bezoek www.nespresso.com/promotie vóór 10 februari 2019.

 2  Klik op de machine die je hebt aangeschaft.

 3    Volg de instructies op de website aandachtig, houd het 
serienummer van je machine (te vinden op de doos) en je 
aankoopbewijs bij de hand om jouw inschrijving te voltooien. 

 4  Na de registratie van je machine kun je gelijk overgaan 
tot de bestelling van je koffie om zo je koffiekorting te 
verzilveren.

  5  Afhankelijk van de koffiekorting dien je minimaal 100 
capsules koffie of 200 capsules koffie te bestellen om 
gebruik te kunnen maken van de promotie. 

  6   Na het doorlopen van de stappen en goedkeuring van  
je aankoopbewijs ontvang je jouw koffiebestelling binnen 
vijf werkdagen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 1  Deze promotie is uitsluitend geldig op de geselecteerde 

Nespresso machines tijdens de actieperiode. Zie 
binnenzijde voor de deelnemende machines. 

 2  Registreer je machine online, upload je aankoopbewijs 
(kassabon of factuur) onder vermelding van het type 
machine, het aankoopbedrag en de aankoopdatum, op 
www.nespresso.com/promotie

 3   Tijdens het doorlopen van jouw registratie valideren wij je 
aankoop door het unieke serienummer (te vinden op de 
doos) van de machine te controleren. 

4  Na validatie dien je minimaal 100 capsules of 200 capsules 
koffie te bestellen om gebruik te maken van de koffiekorting. 
Je dient het bedrag van de koffiekorting in één keer te 
gebruiken. De koffiekorting zal automatisch worden 
toegevoegd aan je bestelling.

 5  Jouw deelname aan de promotie is definitief nadat je 
registratie is voltooid en het goedgekeurde aankoopbewijs 
door ons is ontvangen.

 6  Je ontvangt je koffiebestelling uiterlijk vijf werkdagen 
nadat je registratie en aankoopbewijs door ons zijn 
goedgekeurd.

 7  Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere 
Nespresso aanbiedingen of promoties, is eenmalig van 
toepassing, beperkt tot één machine per huishouden en 
geldt uitsluitend in Nederland.

 8   Om gebruik te kunnen maken van de promotie dien je 
woonachtig te zijn in Nederland.

 9 Jouw deelname wordt in behandeling genomen nadat je 
 de registratie volledig hebt doorlopen en je het 
aankoopbewijs hebt ingediend. Dit is mogelijk tot 
10 februari 2019.

10  Je dient het totale bedrag van jouw koffiekorting bij je 
eerste bestelling te gebruiken. Bestel minimaal 100 capsules 
koffie bij een koffiekorting van 30 euro en bestel minimaal 
200 capsules koffie bij een koffiekorting van 70 euro.  
Bestel in een meervoud van 50 capsules in verband met 
verpakkingsredenen.

 11   Deze promotie is geldig bij aankoop van een geselecteerde 
Nespresso machine tussen 29 oktober 2018 en 13 januari 
2019 in elk deelnemend verkooppunt in Nederland. 
Aanmelden is mogelijk tot 10 februari 2019 via  
www.nespresso.com/promotie

12    Door jouw deelname aan de promotie aanvaard je de 
bovenstaande voorwaarden. 

*Je dient het totale bedrag van jouw koffiekorting bij je eerste bestelling te gebruiken. 
Bestel minimaal 100 capsules koffie bij een koffiekorting van 30 euro en bestel minimaal 
200 capsules koffie bij een koffiekorting van 70 euro. Bestel in een meervoud van 50 
capsules in verband met verpakkingsredenen.

**Alle hier niet vermelde machines zijn uitgesloten van deelname.  
Geldig op alle kleuren binnen de genoemde machinetypes.

Alle algemene voorwaarden van deze promotie 
vind je op www.nespresso.com/promotie

Wanneer je vragen hebt, kun je contact met  
ons opnemen via 0800 020 34 60


