
*Nabídka platí od 1. 2. do 14. 3. 2021 nebo do vyčerpání zásob. K nákupu kávovaru bez mléčného řešení získá zákazník šlehač mléka Aeroccino 3 jako DÁREK. 
Nabídka platí při nákupu minimálně 5 balení (50 kapslí) kávy Nespresso. Nelze kombinovat s žádnou další promo akcí/slevou/nabídkou Nespresso. 

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrační. Kompletní podmínky naleznete na zadní straně poukazu.

S LÁSKOU KE KÁVĚ

ŠLEHAČ MLÉKA 
AEROCCINO 3
V HODNOTĚ 1 860 Kč JAKO

DÁREK
K NÁKUPU VYBRANÝCH KÁVOVARŮ 

NESPRESSO*

POUKAZ



PODMÍNKY AKCE

Kupte si v období od 1. 2. do 14. 3. 2021 kávovar Nespresso bez mléčného řešení a získejte 
poukaz na šlehač mléka Aeroccino 3 v hodnotě 1 860 Kč jako DÁREK.**

Nabídka platí při nákupu kávovaru Nespresso bez mléčného řešení, který byl zakoupen 
v  České republice u  autorizovaných prodejců Nespresso (neplatí při nákupu kávovaru 
v  Nespresso Boutiques a  na www.nespresso.com), a  je podmíněna nákupem minimálně 
5 balení (50 kapslí) kávy Nespresso.

Poukaz lze uplatnit pouze do 31. 3. 2021 v  zemi, v  níž byl kávovar zakoupen, a  nelze  
jej kombinovat s žádnou další promo akcí/slevou/nabídkou Nespresso.

Kompletní podmínky akce naleznete na voucher.nespresso.cz.

**�Šlehače�mléka�Aeroccino�3�budou�k�dispozici�v�různém�barevném�provedení�v závislosti�na�výrobních�kapacitách/dodávkách.�
Společnost�Nespresso� si�vyhrazuje�právo�na�dodání�barevného�provedení�dle� aktuální� nabídky�bez�možnosti�výběru� ze�
strany�zákazníka.�

JAK UPLATNIT POUKAZ

Pro uplatnění poukazu a získání šlehače mléka Aeroccino 3 si, prosím, připravte:
1. Vaše osobní údaje nebo Vaše členské číslo v Nespresso & You, 
2. účtenku od kávovaru, 
3.  sériové číslo kávovaru, které naleznete na Vámi zakoupeném 

kávovaru.

KDE MOHU POUKAZ UPLATNIT

Poukaz můžete uplatnit:
1.  on-line: navštivte stránku voucher.nespresso.cz, 

zvolte S LÁSKOU KE KÁVĚ a postupujte podle instrukcí,
2.  osobně v některém z Nespresso Boutiques:
� Nespresso�Boutique,�Pařížská�10,�Praha�1,
� Nespresso�Boutique,�Westfield�Chodov,�Praha�4,
� Nespresso�Boutique,�OC�Nový�Smíchov,�Praha�5,
� Nespresso�Pop-Up�Boutique,�Metropole�Zličín,�Praha�5,
� Nespresso�Boutique,�Centrum�Černý�Most,�Praha�9,
� Nespresso�Pop-Up�Boutique,�OC�Letňany,�Praha�9,
� Nespresso�Boutique,�náměstí�Svobody�13,�Brno,
� Nespresso�Pop-Up�Boutique,�Olympia�Brno,�Brno,
� Nespresso�Pop-Up�Boutique,�Olympia�Plzeň,�Plzeň,
� Nespresso�Pop-Up�Boutique,�Forum�Nová�Karolina,�Ostrava.

OBJEVTE NABÍDKU KÁV NESPRESSO

Kompletní nabídku 30 kávových směsí Nespresso můžete objevit 
v našich Nespresso Boutiques, na stránce www.nespresso.com nebo 
prostřednictvím mobilní aplikace Nespresso.
Sada 14 různých kapslí kávy Nespresso je navíc ZDARMA součástí 
balení Vašeho nového kávovaru. Pro více informací o  výhodách 
Nespresso & You, recyklaci kapslí Nespresso a  novinkách ze světa 
Nespresso navštivte www.nespresso.com.

(Načtením QR kódu se dozvíte kompletní  
informace o této akci.)

(19místné sériové číslo naleznete na spodní
straně balení kávovaru pod čárovým kódem.)

VZOR

3 941703 505522


