
1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με την αγορά οποιασδήποτε μηχανής Nespresso, δώρο κάψουλες αξίας 30€ στην πρώτη σας 
αγορά καφέ.

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Η προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορά μηχανής κατά το διάστημα 15/10/2018 έως και 
31/01/2019.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο.
β. Ο πρωτότυπος σειριακός αριθμός (serial number) κομμένος από το κουτί της μηχανής.
γ. Μια ευκρινής φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της μηχανής Nespresso.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ 
Μπορείτε να επωφεληθείτε της προσφοράς έως και έναν μήνα (30 ημέρες) από την ημερομηνία 
αγοράς της μηχανής σας.
α. Εξαργυρώστε online στο promos.nespresso.gr
β. Επισκεφθείτε μία από τις Nespresso Boutiques (Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 21, Κολωνάκι/   
 Λεωφόρος Κηφισίας 168, Νέο Ψυχικό/ Λεβίδου 11, Κηφισιά/ Μητροπόλεως 36 & Πλουτάρχου,  
 Θεσσαλονίκη/ Γρηγορίου Λαμπράκη 18, Γλυφάδα/ Golden Hall, Κηφισίας 37Α, Μαρούσι/   
 Mediterranean Cosmos 11ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης-Μουδανίων, Θεσσαλονίκη/ 
 Βασ. Γεωργίου Α’ 24,  Πειραιάς).
γ. Ταχυδρομήστε τα στη Nespresso Hellas, Αγίου Θωμά 27 Μαρούσι 15124 και ένας   

Για πληροφορίες σχετικά με την εξαργύρωσή σας, καλέστε στο 210 6771300 ή 800 1171300   
(χωρίς χρέωση), 24ώρες την ημέρα/ 7ημέρες την εμβομάδα.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
• Κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί της προσφοράς για την αγορά μέχρι και 3 μηχανών.
• Μόνο ένα δελτίο αποζημιώνεται για κάθε μηχανή που αγοράζεται.
• Παρακαλείστε να κρατήσετε τα γνήσια δικαιολογητικά έως ότου παραλάβετε το δώρο σας, 
 στην περίπτωση που κάποια φωτογραφία δεν είναι ευκρινής.
• Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
• Για τους εταιρικούς πελάτες (HORECA) που επιθυμούν πάνω από τρεις μηχανές, ισχύει   
 διαφορετική εμπορική πολιτική. Για πληροφορίες καλέστε στο 800 11 71 300 ή 210 67 71 300.
• Οι υπάλληλοι των εταιριών Nestlé και Nespresso εξαιρούνται από δικαιούχοι της προσφοράς.

ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗ NESPRESSO!

30€
ΔΩΡΟ 

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΞΙΑΣ



Συρράψτε εδώ το πρωτότυπο serial number, το οποίο βρίσκεται:
α. στη σχάρα αποστράγγισης της μηχανής (παράδειγμα 1) ή
β. στο επάνω μέρος της συσκευασίας (το barcode με τα 19ψηφία και γράμματα - παράδειγμα 2).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το barcode με λιγότερα από 19ψηφία δεν αποτελεί serial number της μηχανής.

Στοιχεία επικοινωνίας:
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Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
H NEΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (εφεξής Nespresso) σας ενημερώνει ότι ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργασθεί τα 
προσωπικά δεδομένα σας, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της προσφοράς και την απόδοση του 
Δώρου. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Αν επιλέξετε  να μην παρά-
σχετε τα ως άνω Προσωπικά Δεδομένα, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα παραλαβής του Δώρου. Περαι-
τέρω πληροφορίες (όπως μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα δικαιώ-
ματα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας ) μπορείτε να βρείτε στη Δήλω-
ση Ιδιωτικότητας της Nespresso

SALENTINA SHAKERATO

VOLLUTO

MASTER ORIGIN INDIA

GIFT SELECTION
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ 7 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ NESPRESSO.

RISTRETTO

ARPEGGIO FORTISSIO LUNGO


