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* Gäller mellan 15 april t.o.m. 15 juni 2015. Tillgodobeloppet kan användas för att  köpa 
kaff e, maskiner och tillbehör hos Nespresso. 
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Få 300 eller 600kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 15 april till 15 juni 2015. Du kan välja mellan att registrera dig 
online på www.nespresso.com/promotion/se eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
komplett och slutförd registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt 
Nespresso Club-konto* inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt. 
(Serienumret är 19 tecken långt och du hittar det bland annat under maskinen).

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso.com/promotion/se 
senast den 30 juni 2015 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 30 juni 2015. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din regis-
trering. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 30 juni 2015.

• Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom  
 kampanjperioden15 april till 15 juni 2015.
• Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller 
 Essenza- serien.
• Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
 rabatter från Nespresso.
• Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll är 
 nödvändig för godkännande av din registrering.
• Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129, 
 104 51 Stockholm tillhanda senast den 30 juni 2015. Poststämpel gäller.
• Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
 tillgodobeloppet att finnas  tillgängligt inom 5 arbetsdagar. 
• Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2015. Tillgodobeloppet kan 
 användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
 eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 
• Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin (10st). 
• Vid frågor angående max antal maskiner, vänligen kontakta Nespresso Club.  
• Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut 
 mot en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. 
 Eventuella tillgodobelopp kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning 
 skett tidigare under liknande omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten 
 att kräva återbetalning av tillgodo-beloppet, antingen vid nästa köp eller genom 
 banköverföring från kunden. 
• Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.
• För frågor kontakta  Nespresso Club* kostnadsfritt på 0200-456 600. Vi finns 
 tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Alla Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti.

I kampanjen ingår följande modellserier:

300 kr tillgodo

600 kr tillgodo

*Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

Få 300 kr eller 600 kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 1 april 2014 till 31 maj 2014. Du kan välja mellan att registrera 
dig online på www.nespresso-promotion.com eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt Nespresso Club-konto* 
inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt.

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso-promotion.com senast 
den 15 juni 2014 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 15 juni 2014. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din registre-
ring. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 15 juni 2014.

•  Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanj-
perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
 är nödvändig för godkännande av din registrering.

•  Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129,  
104 51 Stockholm tillhanda senast den 15 juni 2014. Poststämpel gäller.

•  Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
pengarna att finnas tillgängliga inom 5 arbetsdagar. 

•  Vid användning av tillgodobeloppet behöver summan av din order överstiga  
tillgodobeloppet (1 kr eller mer).

•  Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2014. Tillgodobeloppet kan 
användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 

•  Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin.  
Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut mot 
en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. Eventuella tillgodobelopp 
kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning skett tidigare under liknande 
omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.

•  För komplett information om kampanjvillkor vänligen gå in på  
www.nespresso-promotion.com eller kontakta Nespresso Club* kostnadsfritt  
på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Alla Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti.

I kampanjen ingår följande modellserier av Nespresso-kaffemaskiner:

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

R E G I S T R E R A  D I G  S N A B B T  O C H  E N K E L T

K A M P A N J V I L L K O R

InissiaUUMilkPixieCitiz

Citiz&MilkLattissima+Lattissima ProMaestriaGran Maestria

* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

R E G I S T R E R A  D I G  S N A B B T  O C H  E N K E L T

K A M P A N J V I L L K O R
Få 300 kr eller 600 kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 1 april 2014 till 31 maj 2014. Du kan välja mellan att registrera 
dig online på www.nespresso-promotion.com eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt Nespresso Club-konto* 
inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt.

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso-promotion.com senast 
den 15 juni 2014 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 15 juni 2014. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din registre-
ring. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 15 juni 2014.

•  Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanj-
perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
 är nödvändig för godkännande av din registrering.

•  Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129,  
104 51 Stockholm tillhanda senast den 15 juni 2014. Poststämpel gäller.

•  Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
pengarna att finnas tillgängliga inom 5 arbetsdagar. 

•  Vid användning av tillgodobeloppet behöver summan av din order överstiga  
tillgodobeloppet (1 kr eller mer).

•  Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2014. Tillgodobeloppet kan 
användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 

•  Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin.  
Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut mot 
en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. Eventuella tillgodobelopp 
kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning skett tidigare under liknande 
omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.

•  För komplett information om kampanjvillkor vänligen gå in på  
www.nespresso-promotion.com eller kontakta Nespresso Club* kostnadsfritt  
på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Alla Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti.

I kampanjen ingår följande modellserier av Nespresso-kaffemaskiner:

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

R E G I S T R E R A  D I G  S N A B B T  O C H  E N K E L T

K A M P A N J V I L L K O R

InissiaUUMilkPixieCitiz

Citiz&MilkLattissima+Lattissima ProMaestriaGran Maestria

* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

Lattissima Touch

Få 300 kr eller 600 kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 1 april 2014 till 31 maj 2014. Du kan välja mellan att registrera 
dig online på www.nespresso-promotion.com eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt Nespresso Club-konto* 
inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt.

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso-promotion.com senast 
den 15 juni 2014 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 15 juni 2014. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din registre-
ring. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 15 juni 2014.

•  Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanj-
perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
 är nödvändig för godkännande av din registrering.

•  Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129,  
104 51 Stockholm tillhanda senast den 15 juni 2014. Poststämpel gäller.

•  Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
pengarna att finnas tillgängliga inom 5 arbetsdagar. 

•  Vid användning av tillgodobeloppet behöver summan av din order överstiga  
tillgodobeloppet (1 kr eller mer).

•  Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2014. Tillgodobeloppet kan 
användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 

•  Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin.  
Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut mot 
en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. Eventuella tillgodobelopp 
kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning skett tidigare under liknande 
omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.

•  För komplett information om kampanjvillkor vänligen gå in på  
www.nespresso-promotion.com eller kontakta Nespresso Club* kostnadsfritt  
på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Alla Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti.

I kampanjen ingår följande modellserier av Nespresso-kaffemaskiner:

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

R E G I S T R E R A  D I G  S N A B B T  O C H  E N K E L T

K A M P A N J V I L L K O R

InissiaUUMilkPixieCitiz

Citiz&MilkLattissima+Lattissima ProMaestriaGran Maestria

* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

Få 300 kr eller 600 kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 1 april 2014 till 31 maj 2014. Du kan välja mellan att registrera 
dig online på www.nespresso-promotion.com eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt Nespresso Club-konto* 
inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt.

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso-promotion.com senast 
den 15 juni 2014 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 15 juni 2014. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din registre-
ring. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 15 juni 2014.

•  Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanj-
perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
 är nödvändig för godkännande av din registrering.

•  Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129,  
104 51 Stockholm tillhanda senast den 15 juni 2014. Poststämpel gäller.

•  Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
pengarna att finnas tillgängliga inom 5 arbetsdagar. 

•  Vid användning av tillgodobeloppet behöver summan av din order överstiga  
tillgodobeloppet (1 kr eller mer).

•  Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2014. Tillgodobeloppet kan 
användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 

•  Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin.  
Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut mot 
en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. Eventuella tillgodobelopp 
kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning skett tidigare under liknande 
omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.

•  För komplett information om kampanjvillkor vänligen gå in på  
www.nespresso-promotion.com eller kontakta Nespresso Club* kostnadsfritt  
på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Alla Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti.

I kampanjen ingår följande modellserier av Nespresso-kaffemaskiner:

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

R E G I S T R E R A  D I G  S N A B B T  O C H  E N K E L T

K A M P A N J V I L L K O R

InissiaUUMilkPixieCitiz

Citiz&MilkLattissima+Lattissima ProMaestriaGran Maestria

* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

Få 300 kr eller 600 kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 1 april 2014 till 31 maj 2014. Du kan välja mellan att registrera 
dig online på www.nespresso-promotion.com eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt Nespresso Club-konto* 
inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt.

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso-promotion.com senast 
den 15 juni 2014 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 15 juni 2014. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din registre-
ring. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 15 juni 2014.

•  Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanj-
perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
 är nödvändig för godkännande av din registrering.

•  Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129,  
104 51 Stockholm tillhanda senast den 15 juni 2014. Poststämpel gäller.

•  Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
pengarna att finnas tillgängliga inom 5 arbetsdagar. 

•  Vid användning av tillgodobeloppet behöver summan av din order överstiga  
tillgodobeloppet (1 kr eller mer).

•  Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2014. Tillgodobeloppet kan 
användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 

•  Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin.  
Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut mot 
en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. Eventuella tillgodobelopp 
kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning skett tidigare under liknande 
omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.

•  För komplett information om kampanjvillkor vänligen gå in på  
www.nespresso-promotion.com eller kontakta Nespresso Club* kostnadsfritt  
på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Alla Nespresso-kaffemaskiner har 5 års garanti.

I kampanjen ingår följande modellserier av Nespresso-kaffemaskiner:

K A M P A N J I N F O R M A T I O N

R E G I S T R E R A  D I G  S N A B B T  O C H  E N K E L T

K A M P A N J V I L L K O R

InissiaUUMilkPixieCitiz

Citiz&MilkLattissima+Lattissima ProMaestriaGran Maestria

* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

Få 300 kr eller 600 kr tillgodo på ditt Nespresso Club-konto* när du köper valfri 
Nespresso-maskin från 1 april 2014 till 31 maj 2014. Du kan välja mellan att registrera 
dig online på www.nespresso-promotion.com eller genom Nespresso Club*, du når 
oss kostnadsfritt från fast telefon på telefonnummer 0200-456 600. Efter fullständig 
registering kommer tillgodobeloppet finnas tillgängligt på ditt Nespresso Club-konto* 
inom 5 arbetsdagar.

Innan du registrerar dig, se till att du har maskinens serienummer tillgängligt.

Alternativ 1: Registrera dig online. Gå in på www.nespresso-promotion.com senast 
den 15 juni 2014 och följ instruktionerna noggrant.

Alternativ 2: Registrera dig via telefon till Nespresso Club*. Ring Nespresso Club* 
kostnadsfritt på telefonnummer 0200-456 600 senast 15 juni 2014. Vi har öppet 
dygnet runt, årets alla dagar. En kaffespecialist kommer att hjälpa dig med din registre-
ring. Din registrering måste vara genomförd och komplett senast 15 juni 2014.

•  Erbjudandet gäller endast vid köp av Nespresso-maskin som köpts inom kampanj-
perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
 är nödvändig för godkännande av din registrering.

•  Om kvittokopia sänds in i fysisk form ska det vara Nespresso Club, Box 24129,  
104 51 Stockholm tillhanda senast den 15 juni 2014. Poststämpel gäller.

•  Efter att en kvittokopia är inskickad och har godkänts av Nespresso, kommer 
pengarna att finnas tillgängliga inom 5 arbetsdagar. 

•  Vid användning av tillgodobeloppet behöver summan av din order överstiga  
tillgodobeloppet (1 kr eller mer).

•  Tillgodobeloppet är tillgängligt t.o.m 31 oktober 2014. Tillgodobeloppet kan 
användas i våra Nespresso Boutiques, online på www.nespresso.com, via appen 
eller via Nespresso Club på telefonnummer 0200 456 600. 

•  Vid köp av flera maskiner behöver registrering göras för varje enskild maskin.  
Om en registrerad maskin återlämnas efter utbetalat tillgodobelopp och byts ut mot 
en likvärdig maskin kommer inte kampanjen att gälla. Eventuella tillgodobelopp 
kommer då inte att utbetalas. Om en återbetalning skett tidigare under liknande 
omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.

•  För komplett information om kampanjvillkor vänligen gå in på  
www.nespresso-promotion.com eller kontakta Nespresso Club* kostnadsfritt  
på 0200-456 600. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.
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* Har du inte medlemskonto idag, kommer ett medlemsskap att upprättas åt dig.

Pixie Clips
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omständigheter, förbehåller sig Nespresso rätten att kräva återbetalning av tillgodo-
beloppet, antingen vid nästa köp eller genom banköverföring från kunden.

•  Erbjudandet gäller maskiner inköpta i Sverige från auktoriserad återförsäljare.
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perioden 1 april 2014 till 31 maj 2014.

•  Erbjudandet gäller ej maskiner från Nespresso Business Solutions eller Essenza- 
serien.

•  Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden eller 
rabatter från Nespresso.

•  Nespresso förbehåller sig rätten att be om kvittot från köpet om kontroll 
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