
* Bij aankoop tussen 30/01/2023 t/m 21/01/2024 van een deelnemende 
Nespresso Original koffiemachine in een deelnemend winkelpunt in Nederland, 

krijg je recht op één van de twee voorgeselecteerde koffiepakketten van 
100 koffies voor slechts 15 euro. Verzilveren kan tot en met 04/02/2024 

via de Nespresso-website. Zie volledige actievoorwaarden 
op www.nespresso.com/promotie.

H EER LIJ K E KO FFI E 
I S  G EEN TO E VA L

100
koffies 
voor
€15*

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1  De promotie loopt van 30/01/2023 t/m 21/01/2024 en kan worden 
verzilverd t/m 04/02/2024 op www.nespresso.com/promotie.  
Deze promotie is uitsluitend geldig op geselecteerde Nespresso 
machines tijdens de actieperiode.

  2  Registreer je machine online, upload je aankoopbewijs (kassabon 
of factuur) onder vermelding van het type machine, de winkel 
waar de machine is aangekocht en de aankoopdatum op 
www.nespresso.com/promotie

  3  Tijdens het doorlopen van jouw registratie valideren wij je aankoop 
door het unieke serienummer (te vinden op de doos en op de 
machine zelf) van de machine te controleren.

  4  Na validatie dien je het gewenste voorgeselecteerde koffiepakket te 
selecteren om gebruik te maken van de promotie. Je dient de keuze 
van je koffiepakket bij je eerste bestelling te maken. Er is keuze uit 
twee verschillende voorgeselecteerde koffiepakketten. De korting 
zal automatisch worden toegevoegd aan je bestelling.

  5  Jouw deelname wordt in behandeling genomen nadat je de 
registratie volledig hebt doorlopen en je het aankoopbewijs hebt 
ingediend. Dit is mogelijk tot en met 4 februari 2024.

  6  Jouw deelname aan de promotie is definitief nadat je registratie is 
voltooid en het goedgekeurde aankoopbewijs door Nespresso is 
ontvangen. 

  7  Je ontvangt je koffiebestelling uiterlijk vijf werkdagen nadat je 
registratie en aankoopbewijs door Nespresso zijn goedgekeurd. Je 
ontvangt hiervan een bevestiging via de mail. 

  8  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere Nespresso 
aanbiedingen en promoties, is gekoppeld aan jouw adresgegevens, 
is eenmalig toepasbaar en is beperkt tot één machine per huishouden 
of adres. Tevens dien je over een Nederlands postadres te beschikken.

  9  Om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding dien je je 
Nespresso machine bij een van de deelnemende winkels te hebben 
aangeschaft: De Bijenkorf, BCC, bol.com (let op! Alleen indien de 
aankoop gedaan is via bol.com direct, aankopen via bol.com plaza 
partners is uitgesloten van deelname), Coolblue, Expert, 
Mediamarkt en overige zelfstandig aangesloten Nespresso dealers. 
Machines aangekocht in een andere winkel zijn uitgesloten van 
deelname aan deze actie. Bekijk de volledige lijst met overige 
zelfstandige ondernemers op promotie.nespresso.nl/upload/user_
content/post-list/POS-List-NL.pdf 

  10  Nespresso biedt een vergelijkbare promotie via Coolblue aan. Bestel 
je jouw koffiepaket via Coolblue, dan kun je geen gebruik meer 
maken van de aanbieding op www.nespresso.com/promotie

  11  Indien je bij een andere deelnemende winkel jouw promotie al hebt 
verzilverd, kun je geen gebruik meer maken van de aanbieding op 
www.nespresso.com/promotie

  12  De actie is geldig zolang de voorraad strekt. Bij vroegtijdige of 
onvoorziene uitputting van de voorraad, behoudt Nespresso zich 
het recht de selectie voorgeselecteerde koffies aan te passen of te 
vervangen door een geschenk van dezelfde waarde. 

  13  Uw persoonsgegevens worden verwerkt comform onze privacy 
policy beschikbaar op www.nespresso.com/legal

  14  Wanneer je vragen hebt, kun je telefonisch contact met Nespresso 
opnemen via 0800 022 23 20

  15  Door jouw deelname aan de promotie aanvaard je bovenstaande 
voorwaarden.

DEELNEMENDE NESPRESSO MACHINES

Lattissima Touch 
De’Longhi EN550/EN560 

Lattissima Pro 
De’Longhi EN750MB

Lattissima One 
De’Longhi EN500W/ 
EN500BW/ EN500B/ 
EN510W/ EN510B

Essenza Mini 
Krups XN1101 
/XN1108/XN110B 
Magimix M115  
11365/11366/11367/11368

Expert 
Krups XN6008
Magimix M500-11379 

Expert&Milk 
Krups XN6018 
Magimix M500-11380

CitiZ 
Krups XN7405/740B 
Magimix M195-11315/11314

Pixie (Clips) 
Krups XN300/XN3020
Magimix M110

Creatista Uno 
J320

Creatista Plus 
JS520

CitiZ&Milk 
Krups XN7605/760B
Magimix M195-11317/11319

Gran Lattissima 
De’Longhi EN650.B/
EN650.W

Atelier 
Krups XM890 

Creatista Pro 
SNE900BSS4ENL1

  1  Bezoek www.nespresso.com/promotie t/m 4 februari 2024.

  2  Klik op de promotieperiode die voor jou van toepassing is.

  3  Houd het serienummer van de machine (te vinden op de 
machinedoos en machine) en je aankoopbewijs bij de hand voor 
correcte deelname.

  4  Na het invullen van de machinegegevens kan je gelijk jouw 
koffiebestelling plaatsen om de koffiekorting te verzilveren.

  5  Na het bevestigen van je deelname, controleren we het 
aankoopbewijs en sturen we jouw koffiebestelling binnen vijf 
werkdagen toe.

Ontvang 100 voorgeselecteerde koffies voor €15 bij aankoop van een 
van de volgende Nespresso koffiemachines:

HOE ONTVANG JE JOUW KOFFIEPAKKET?

Inissia
Magimix M105-11350

Essenza Mini & Milk
Krups XN1118
Magimix M115-11377


