€ 30,- koffiekorting bij aankoop van een
Nespresso machine + 100 koffiecapsules
Je hebt een product gekocht waar een actie op zit. Tof! Dit is een actie vanuit de fabrikant
waarbij je na aankoop van een Nespresso machine én 100 Nespresso koffiecapsules € 30,korting ontvangt op je koffiebestelling. Hieronder staat precies omschreven wat je moet
doen om de koffiekorting te ontvangen.

Actie:
Nadat je een Nespresso machine koopt, schrijf je jezelf in via de actiepagina van Nespresso.
Tijdens de inschrijving kies je 100 koffiecapsules uit. De koffiekorting wordt direct verwerkt.

Looptijd:
De actie loopt van 28 januari 2019 t/m 7 april 2019. Schrijf je vóór 5 mei 2019 in om
gebruik te kunnen maken van de actie.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Nadat je bij ons een Nespresso machine hebt gekocht, ga je naar de p
 romotiesite
van Nespresso om je aan te melden voor de actie van Nespresso.
2. Hiervoor dien je eerst het serienummer van de Nespresso machine in te vullen. Dit
nummer vind je aan de onderkant van de machine, op de doos van de machine óf
op de sticker op het lekrooster. Vervolgens dien je een scan of foto van het
aankoopbewijs up te loaden.
3. Tot slot plaats je een bestelling door minimaal 100 koffiecapsules uit te kiezen. Het
bedrag aan koffiekorting gaat direct van jouw bestelling af.
4. Na het afronden van bovenstaande stappen, worden de Nespresso koffiecapsules
binnen 3 werkdagen bij jou thuis bezorgd.

Modellen die meedoen

€ 30,- koffiekorting

CitiZ
Krups XN7405/740B
Magimix M195-11315/11314
Essenza Mini Bundle
Krups XN111
Magimix M115
U
Magimix M130
Pixie (Clips)
Krups XN300/XN3020
Magimix M110
Essenza Mini
Krups XN110
Magimix M115
Inissia
Krups XN100
Magimix M105
Expert
Krups XN6008
Magimix M500-11379
Expert & Milk
Krups XN6018
Magimix m500-11380
Lattissima Touch
De’Longhi EN550/EN560
Lattissima Pro
De’Longhi EN750MB
Lattissima One
De’Longhi EN500W/EN500BW
Prodigio
Krups XN410T
Magimix M135-11375
CitiZ & Milk
Krups XN7605/760B
Magimix M195-11317/11319
Nespresso by KitchenAid
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