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Καλώς ήρθατε στον απολαυστικό κόσμο της Νespresso! 

Ανακαλύψτε πάνω από 30 ποικιλίες εξαιρετικού καφέ και, 
αγοράζοντας μηχανή Nespresso Original, επωφελείστε της 

προσφοράς 2+1 συσκευασιών για αγορά καψουλών 
Original στις δύο πρώτες παραγγελίες σας.

Mε αγορές από 3 έως 30 συσκευασίες καφέ Original σε 
κάθε μία από τις δυο πρώτες παραγγελίες σας, για κάθε 2 
συσκευασίες που αγοράζετε σας κάνουμε δώρο άλλη 1:

Η 1η παραγγελία πρέπει να γίνει εντός 1 μήνα από την αγορά της μηχανής.

Η 2η παραγγελία πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την 1η παραγγελία.  

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ

Το δώρο σας εξαργυρώνεται με τους εξής τρεις τρόπους:

1. Online, στο www.nespresso.com/gr/el/promo2plus1
Εναλλακτικά μπορείτε να σκανάρετε το παρακάτω QR code:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εξαργύρωση του δώρου σας θα χρειαστείτε τα εξής δύο δικαιολογητικά:

1. Τον σειριακό αριθμό της μηχανής (Serial Number - 19 ψηφία). Θα τον βρείτε 
στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται συνήθως  στη σχάρα αποστράγγισης.

2. Ευκρινές αντίγραφο της απόδειξης αγοράς μηχανής Nespresso (η τιμή 
λιανικής πώλησης να έχει διαγραφεί).

2. Επισκεφτείτε μια Boutique Nespresso. Εντοπίστε τη Boutique που σας 
εξυπηρετεί στο www.nespresso.com

3. Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της Nespresso στο
210 6771300 ή 800 1171300 (κλήση χωρίς χρέωση). 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Η προσφορά ισχύει μόνο για την αγορά μηχανής Nespresso Original (Inissia, Inissia Aeroccino, 
Essenza Mini, Essenza Mini Aeroccino, Essenza Plus, Pixie, Pixie Aeroccino, CitiZ, CitiZ&Milk, 

Atelier, La�issima One, La�issima Touch).

2. Η προσφορά ισχύει με την αγορά μηχανής Nespresso Original από τη 01/09/2022 έως και τις 
31/12/2022.

3. Με την παρούσα προσφορά παρέχεται έκπτωση 33%, με την αγορά από 3-30 συσκευασίες 
(στην πρώτη σας παραγγελία μέσω του promos.nespresso.gr εξαιρούνται οι Limited Edition 

κάψουλες.)

4. Ελάχιστη ποσότητα αποστολής καφέ είναι οι 5 συσκευασίες (μέσω Nespresso site, Nespresso 
applications, Nespresso τηλεφωνικού κέντρου).

5. Η προσφορά ισχύει με την αγορά 3 συσκευασιών καφέ Original και άνω, ανά παραγγελία. 
(Στην πρώτη σας παραγγελία μέσω του promos.nespresso.gr εξαιρούνται οι Limited Edition 

κάψουλες.)

6. Η παρούσα ενέργεια  δεν ισχύει για αγορά μηχανής από τις Boutiques Nespresso, το 
τηλεφωνικό κέντρο Nespresso, το www.nespresso.com ή την εφαρμογή Nespresso για κινητά.

7. Κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί της παρούσας προσφοράς με την αγορά έως και 3 
μηχανών Nespresso.

8. Παρακαλείστε να κρατήσετε τα γνήσια δικαιολογητικά έως ότου παραλάβετε το δώρο σας, σε 
περίπτωση που κάποιο αντίγραφο δεν είναι ευκρινές.

9. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που συμμετέχουν στην παρούσα 
προωθητική ενέργεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής Nespresso) σας ενημερώνει ότι ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), την κείμενη νομοθεσία και τη Δήλωση 
Ιδιωτικότητας της Nespresso, η οποία είναι διαθέσιμη online στο 

h�ps://www.nespresso.com/gr/el/legal.

Στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nespresso μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες όπως 
μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Nespresso, τα 
δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, 

φορητότητας, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της 
συγκατάθεσής σας) και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο απαιτείται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

10. Για τους εταιρικούς πελάτες (HOTELS) που επιθυμούν πάνω από 3 μηχανές, ισχύει
διαφορετική εμπορική πολιτική. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 6771300 ή

800 1171300 (κλήση χωρίς χρέωση).

11. Οι υπάλληλοι των εταιρειών NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
εξαιρούνται της προσφοράς.

12. For the English version of the redemption platform please go to the following: 
promos.nespresso.gr/en/machine-registration
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