GAVE TIL DIG

JOY IN EVERY CUP

100KR.

TIL KØB AF
NESPRESSO
KAFFEKAPSLER

GAVE TIL DIG VED KØB AF NESPRESSO KAFFEMASKINER

100 kr. til Nespresso kaffe ved køb af min. 50 stk. Modtag din unikke kampagnekode ved at registrere dig på nedenstående måde.
STEP 1: REGISTRER DIG HURTIGT OG ENKELT
Når du har købt og modtaget din maskine fra
www.Elgiganten.dk modtager du din unikke
kampagnekode på 100 kr. til køb af Nespresso kaffe
på følgende måde:

STEP 2:
MULIGHED 1: Registrer maskinen og din unikke kampagnekode online
Gå ind på www.nespresso.com og registrér maskinen. Vælg herefter
din kaffe under fanen Kaffe. I indkøbskurven indsætter du din unikke
kampagnekode, hvorefter de 100 kr. fratrækkes totalbeløbet.

Send en e-mail til dk.promotion@nespresso.com
senest den 18. februar 2018 med følgende:
• Navn, adresse og telefonnummer
• Vedhæft din kvittering og indtast din nye
Nespresso maskines serienummer.
• Du vil herefter modtage din unikke kampagnekode,
som giver dig en rabat på DKK 100,- på din næste
kaffeordre.

MULIGHED 2: Registrer maskinen og din unikke kampagnekode
via telefon
Ring til Nespresso på telefonnummer 80 909 600, og en kaffespecialist vil hjælpe dig med registrering af din maskine samt
bestillingen af din kaffe. De 100 kr. fratrækkes totalbeløbet.
MULIGHED 3: Registrer maskinen og din unikke kampagnekode
i en Nespresso Boutique
Besøg en af vores Nespresso Boutiques hvor en kaffespecialist vil
hjælpe dig med registrering af din maskine samt udvælgelsen af din
kaffe. De 100 kr. fratrækkes totalbeløbet og du får udleveret din
Nespresso kaffe med det samme.

VILKÅR OG BETINGELSER
• Tilbuddet gælder alene for Nespresso maskiner, som er købt
i kampagne-perioden, der starter den 22. november 2017 og
slutter den 21. januar 2018.*
• Der kan kun foretages én internetregistrering for hver købt
Nespresso maskine.
• Dette tilbud gælder kun for Nespresso maskiner købt i Danmark.*
• De 100 kr. til køb af kaffe kan kun indløses ved køb af min.
Nespresso 50 kaffekapsler.
• Indløsningsfristen for din unikke kampagnekode til en værdi af
100 kr. er til og med den 18. februar 2018.
•N
 espresso forbeholder sig retten til at fakturere indløste
kampagnekoder (værdi 100 kr.) for returnerede maskiner.
• Se venligst www.nespresso.com eller kontakt Nespresso på
telefonnummer 80 909 600 for mere information om kampagnen
og om betingelser & vilkår. Vi er tilgængelige 24 timer i døgnet,
7 dage om ugen, 365 dage om året.
* Tilbuddet gælder ikke ved køb af maskiner fra Nespresso Business Solutions.

