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 החדשה בקמפיין ארצי מרהיב ורחב היקפיםEXPERT -נספרסו שמחה להשיק בישראל את מכונת ה •

 תתקיים פעילות בכל נקודות המכירה של נספרסו 14.3.17-29.4.17במסגרת הקמפיין, בין התאריכים  •

 שובר הטבה לרוכשים מכונת נספרסו -לטובת הפעילות יצאנו במבצע לזמן מוגבל •

  

 תאריכי מבצע

  29.4.17-14.3.17מבצע התאריכי  •

 30.05.17תאריך אחרון למשלוח (לטובת המימוש)  •

  ן המס והמספר הסידורי של המכונה.-מימוש ההטבה מותנה בשליחת השובר בצירוף ח

  , שובר וחשבונית אשר יישלחו לאחר תאריך זה לא יכובדו ויפוג תוקפם.30.05.17יש לשלוח אותם לא יאוחר מיום 

 31.08.17תאריך אחרון למימוש  •

  

   הגובה ההטב                                                             

 על פי המפרט הבא: נרכשהשגובה ההטבה יקבע בהתאם לדגם המכונה  -ש"ח 300הטבה בסך עד  •

 Inissia תינתן לדגמים הבאים:  ש"ח 50הטבה בסך  •

 Pixie Clips; Citiz; Expert; Inissia Bundleתינתן לדגמים הבאים:  ש"ח 100הטבה בסך  •

  Pixie Clips Bundle; Umilk; Citiz&Milk; Lattissima Touch; Maestria לדגמים הבאים:  תינתן ש"ח 200הטבה בסך  •

 Lattissima Pro; Gran Maestria :לדגמים הבאים תינתן ש"ח 300הטבה בסך  •

  Nespressoההטבה תינתן באמצעות זיכוי לכרטיס הלקוח במעמד הרישום למועדון  •

  ישמש לרכישת קפה בלבדזיכוי זה  •

  דגשים לקבלת ההטבה                                           

 :הבאים והפרטים המסמכים כל את מציג/שולח הלקוח כי לוודא המוכרן על מההטבה ליהנות כדי            
 מס חשבונית            •
 ) בהמשך פירוט ( המכונה של סידורי מספר            •
  השובר גבי על המלאים הלקוח פרטי            •

 !ללקוח הזיכוי את להזין ניתן יהיה לא ,אלו מסמכים הצגת ללא            

  

  



  אופן עדכון השובר

 

  

 

 

 

 

 

 

  זה.במלואם בשובר  פרטיךמלא את כל  .1

הדבק או רשום בתחתית עמוד זה את  .2

של המכונה (המספר  המספר הסידורי

ספרות ונמצא על גבי מדבקה  19מכיל 

ראו תמונה  -המודבקת בחזית המכונה

  ).מטה

המהווה  חשבונית המסצרף העתק של  .3

את הוכחת הקנייה של המכונה (לא 

יכובדו הזמנות או תעודות משלוח אלא 

  חשבוניות מס בלבד).

שלח את השובר המלא בצירוף חשבונית  .4

  :המס באחת הדרכים הבאות

 לכתובת Emailבאמצעות  •

shovarim@nespresso.com  

  ומספרשבאמצעות פקס  •

      03-9533-833  
באמצעות הבוטיקים של מועדון  •

 פרוט ניתן למצוא באתר( נספרסו
  :בכתובת

http://www.nespresso.com( 

   
 

  

 :השובר גבי על ההדבקה אזור           

 לכאן להדביק או להעתיק מופנה הלקוח          •

  .הסידורי המספר את

  מדבקת המכונה נראת כך ונמצאת :

(אזור הנחת  על גבי סבכת המכונה •

  הספל) 

  אריזת המכונהעל גבי  •

  בתחתית המכונה •



 

 


