
INFORMATION OM KAMPAGNEN

Få 500 kr. i rabat ved køb af en Nespresso Vertuo-kaffemaskine i perioden 15.8.-25.9.2022 i Danmark. Få derudover 
en gave bestående af 50 Vertuo kaffekapsler når du køber min. 50 Vertuo kaffekapsler samt registrerer din maskine 
hos Nespresso senest den 9.10.2022.

Rabat på Vertuo-maskiner
Rabatten gælder udelukkende på Nespresso Vertuo-kaffemaskiner med en vejledende købspris fra 1.095 kr. 
eller derover. Kaffemaskinen skal være købt i Nespresso Boutiques, på www.nespresso.com eller hos Nespresso 
forhandlere. Rabatten vil automatisk blive fratrukket, når du køber kaffemaskinen.
 
Kaffekapsler i gave
Registrer din Nespresso Vertuo-kaffemaskine hos Nespresso i perioden 15.8.-25.9.2022 og få 50 Vertuo kaffekapsler 
i gave når du køber min. 50 Vertuo kaffekapsler i samme periode. Tilbuddet kan indløses i Nespresso Boutiques, på 
www.nespresso.com eller www.nespresso.com/dk/da/kampagner. Gaven består af 10x Intenso, 10x Stormio, 10x 
Melozio, 10x Fortado, 10x Arondio (værdi 237,50 kr.). 

Ombytning til andre kaffevarianter eller kontanter er ikke muligt. Nespresso forbeholder sig ret til at ændre 
indeholdet af kaffepakken.

SÅDAN MODTAGER DU DIN GAVE

HVIS DU HAR KØBT DIN NESPRESSO VERTUO-KAFFEMASKINE HOS EN NESPRESSO FORHANDLER

Registrer din kaffemaskine på www.nespresso.com/dk/da/kampagner og følg instruktionerne. Du skal bruge 
kaffemaskinens serienummer. Serienummeret består af 19 cifre som indeholder både tal og bogstaver, som du finder 
på toppen af maskinboksen eller under selve maskinen. For at kvitteringen kan godkendes, skal den indeholde 
købssted, købsdato, pris og maskinmodel. 

HVIS DU HAR KØBT DIN NESPRESSO VERTUO-KAFFEMASKINE PÅ NESPRESSO.COM/DK, NESPRESSO MOBIL 
APP ELLER I EN NESPRESSO BOUTIQUE

Mulighed 1: Online på nespresso.com/dk eller Nespresso mobil app
Køb din Nespresso Vertuo-kaffemaskine og din rabat på 500kr. vil automatisk blive tilføjet din kurv. Samtidig kan du 
også få en gave på 50 Vertuo kaffekapsler, hvis du køber min. 50 Vertuo kaffekapsler.

Mulighed 2: Nespresso Boutique
Vores kaffespecialister vil hjælpe dig med købet af din Nespresso Vertuo-kaffemaskine og 50 Vertuo kaffekapsler 
samt hjælpe dig med registrering af din maskine, så du vil modtage din rabat på 500 kr. samt få 50 kaffekapsler i 
gave. Du finder din nærmeste Nespresso Boutique på www.nespresso.com/dk.

Hvis du ikke har en Nespresso-medlemskonto i dag, vil den blive oprettet automatisk. Når du registrerer Nespresso-
kaffemaskinen i forbindelse med denne kampagne, kan du vælge at give Nespresso tilladelse til at sende dig 
informationer om kampagner, produktnyheder og events via e-mail og SMS. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. 

VILKÅR & BETINGELSER         

• Tilbuddet på kaffemaskinen kan ikke kombineres med andre kampagner, tilbud, abonnementer eller Vertuo 
RELOVE-kaffemaskiner fra Nespresso.

• Tilbuddet på kaffekapsler kan ikke kombineres med andre kaffekampagner, kaffetilbud eller kaffeabonnementer 
fra Nespresso. 

• Ved køb af flere kaffemaskiner skal der laves én registrering pr. maskine (maks. 10 maskiner pr. husholdning). 
Ønsker du at købe flere end 10 kaffemaskiner bedes du kontakte Nespresso på 80 909 600.

• Ved registrering af kaffemaskinen har Nespresso ret til at bede om en kopi af kvitteringen. Hvis den originale 
kvittering ikke kan fremvises, er Nespresso ikke forpligtet til at udløse gaven. 

• Du får 2 års garanti fra købsdatoen af din Nespresso-kaffemaskine. 

For yderligere information omkring kampagnen, kontakt venligst Nespresso kundeservice via webformularen på 
nespresso.com/dk eller på telefon 80 909 600. Nespresso forbeholder sig retten til trykfejl og udsolgte varer.


