
תנאי ההטבה המלאים:

ברכישת מכונת
VERTUO*

מקציף חלב
במתנה! • ברכישת מכונה בין התאריכים 30.09.2021 – 05.08.2021 

או עד גמר המלאי - המוקדם מבניהם.

 VERTUO או VERTUO NEXT ההטבה חלה על מכונות •
PLUS ועל מקציף מסוג אירוצ'ינו 3 בצבע שחור בלבד.

  VERTUO PLUS או VERTUO NEXT ברכישת מכונת •
 מהדגמים הבאים: 

  
מקבלים במתנה מקציף חלב מסוג "אירוצ'ינו 3" 

בצבע שחור בלבד.

 • ברכישה אצל המשווקים המורשים בלבד 
ועד 5 מימושים ללקוח. 

• ללא כפל הטבות.

• מועד אחרון למימוש השובר 31.10.2021.

300 יח׳. -VERTUO מלאי מינימום להטבה מערכת •

• ניתן לממש את הטבה באיסוף מבוטיק נספרסו או 
טלפונית במשלוח חינם.

 • פירוט בוטיקים ושעות פעילות בכתובת- 
HTTP://WWW.NESPRESSO.COM/IL/HE/STORELOCATOR

 ,GCB2-IL-SI-NE ,GCB2-IL-WH-NE
 ,GCB2-IL-BK-NE ,GCV1-IL-BK-NE ,GCV1-IL-ME-NE ,GCV1-IL-SI-NE 

תנאי ההטבה המלאים:



תנאי ההטבה המלאים:

 • ברכישת מכונה בין התאריכים 30.09.2021 – 05.08.2021 
או עד גמר המלאי - המוקדם מבניהם.

• ההטבה חלה על מכונות מערכת  ORIGINAL מדגם 
"CREATISTA PLUS" ו"GRAN LATTISSIMA" בלבד.

 "CREATISTA PLUS "ברכישת מכונה מדגם • 
 ו"GRAN LATTISSIMA" מהדגמים הבאים:

,J520-IL-ME-NE ,F531-IL-WH-NE ,F531-IL-BL-NE 
מקבלים 8 שרוולי קפה במתנה.

• ברכישה אצל המשווקים המורשים בלבד ועד 5 מימושים 
ללקוח. 

• ללא כפל הטבות.

• מועד אחרון למימוש השובר 31.10.2021.

300 יח׳. -ORIGINAL מלאי מינימום להטבה מערכת •

• ניתן לממש את הטבה באיסוף מבוטיק נספרסו או טלפונית 
במשלוח חינם.

 • פירוט בוטיקים ושעות פעילות בכתובת- 
HTTP://WWW.NESPRESSO.COM/IL/HE/STORELOCATOR

ברכישת מכונת
ORIGINAL*

 8 שרוולי קפה
מתנה!



הנחיות למימוש ההטבה

פרטי ההתקשרות

* כתובת המייל תשמש לביצוע רכישות באתר נספרסו
ולטובת קבלת הודעות ועדכונים אודות הצעות והטבות מיוחדות

  במידה ואינך מעוניין/ת לקבל הודעות אלו מנספרסו יש לסמן כאן

  במידה והנך חבר/ת מועדון יש לסמן כאן

חברהגברתמר

נייד

דוא׳׳ל*

מיקודעיר

כתובת

ע"מ / ח.פ שם החברה

שם משפחה

שם פרטי

אני מאשר/ת כי צורף העתק של חשבונית המס

הוכחת קניה

הדביקו כאן את המספר הסידורי של המכונה, הנמצא על גבי 
מדבקה המודבקת בחזית המכונה:

מספר סידורי של המכונה

מלאו את פרטי ההתקשרות  •
הדביקו את המספר הסידורי של המכונה  •

צרפו את חשבונית המס/העתק שלה כהוכחת קניה  •

ממשו את ההטבה באמצעות:   •

 שלחו את השובר למייל:
shovarim@nespresso.com

 שרות הלקוחות של 
נספרסו בטלפון 2500* 

 בבוטיקים
של נספרסו 


