
*Les mer om 
kampanjen på 

bakside

GLEDE I HVER
KOPP

FÅ OPPTIL 

200 
KAFFEKAPSLER

VED KJØP OG  
REGISTRERING AV  

EN NESPRESSO- 
MASKIN*



VELG MELLOM 3 ALTERNATIVER FOR REGISTRERING

• Alternativ 1: Besøk en av våre Nespresso boutiques og få personlig 
hjelp av en kaffespesialist.  
VIKTIG: Ta med kvittering og serienummeret på maskinen. Frist for  
å registrere er 15. februar 2018.

 
• Alternativ 2: Online-registrering på www.nespresso.com/promotion/no. 

Følg instruksjonene nøye.  
Frist for å registrere er 31. januar 2018.

 
• Alternativ 3: Ring Nespresso på telefon 800 87 600 alle dager,  

24 timer i døgnet.  
Frist for å registrere er 15. februar 2018. 

KAMPANJEVILKÅR

• Dette tilbudet gjelder ved kjøp av en valgfri Nespresso-maskin* i 
perioden 01.11.2017 til 31.01.2018. 

• Få opptil 200 kapsler basert på pris på kvittering: kjøpspris kr 695 – 
1094 gir 50 kapsler, kr 1095 – 1794 gir 100 kapsler, kr 1795 – 2594 gir 
150 kapsler, og over kr 2595 gir 200 kapsler. 

• Du må registrere maskinen for å motta kaffepakke.

• Kaffepakken sendes til ønsket leveringssted i løpet av fem virkedager 
etter at all dokumentasjon er mottatt og godkjent av Nespresso.

• Verdi på kaffepakkene er følgende: 50 kapsler gir kr 202, 100 kapsler 
gir kr 395, 150 kapsler gir kr 593 og 200 kapsler gir kr 790. Eksempel: 
ved kjøp av en maskin til kr 1399 får du 100 kapsler, og ved kjøp av en 
maskin til kr 700 får du 50 kapsler.  

• Nespresso forbeholder seg retten til å be om en kopi av den fysiske 
kvitteringen mottatt ved kjøp av en Nespresso-maskin. Unnlatelse av 
å etterkomme et slikt krav, frigjør Nespresso fra refusjonsforpliktelse. 
Kvitteringen må derfor oppbevares til tilbakebetalingen er gjennomført.

• Kvitteringen kan også sendes per post. Dersom du ønsker å sende 
kvittering per post**, husk å merke kvitteringen med navn og refer-
ansenummer. Innsendt kvittering vil ikke bli returnert.

• Nespresso tar ikke ansvar for kvitteringer som forsvinner i posten.  
Du er selv ansvarlig for å følge opp tilbakebetalingen.

• Kun én registrering kan benyttes for hver kjøpte Nespresso-maskin.

• Dette tilbudet gjelder kun for Nespresso-maskiner kjøpt i Norge.

• For fullstendig informasjon om kampanjen og vilkår, se  
www.nespresso.com/promotion/no eller kontakt Nespresso på telefon 
800 87 600. Våre telefoner er bemannet alle dager,  24 timer i døgnet.

• Hvis et produkt som tilhører denne kampanjen returneres og ikke 
byttes i et annet produkt som er kvalifisert for denne kampanjen, vil 
ikke kampanjetilbudet gjelde.

* Tilbudet gjelder ikke maskiner fra Nespresso Professional.

** Nespresso Norge, PB 713, 0214 Oslo. Merk konvolutten med TRADE.
Nespresso tar kostnadsfritt imot kasserte produkter av den typen vi selger.
Nespresso er medlem av returordningen Elretur.


