Cadeaupakket t.w.v. € 60,- bij een
Nespresso machine + 50 capsules.
Je hebt een product gekocht waar een actie op zit. Tof! Dit is een actie vanuit de fabrikant
waarbij je een cadeaupakket ontvangt t.w.v. € 60,- bij aankoop van een Nespresso machine
+ 50 capsules. Hieronder staat precies omschreven wat je moet doen om het cadeaupakket
te ontvangen.

Actie:
Je ontvangt bij aankoop van een Nespresso machine + 50 Nespresso capsules een
cadeaupakket t.w.v € 60,-. Het cadeaupakket bestaat uit 2 cappuccino kopjes met schotel, 2
Pure receptglazen en een View bonbonnière capsulehouder.

Looptijd:
De actie is geldig van 30 april 2018 tot en met 17 juni 2018. Registreer jouw
actieproduct voor 15 juli 2018 om gebruik te kunnen maken van de actie.

Wat heb je nodig?
-

Kopie van het aankoopbewijs

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?
1. Koop tussen 30 april 2018 en 17 juni 2018 één van de onderstaande N
 espresso
machines via Coolblue.nl.

2. Registreer jouw actieproduct vóór 15 juli 2018. Ga hiervoor naar de
promotiesite van N
 espresso: http://www.nespresso.com/cadeaupakket
3. Tijdens het invullen van het online registratieformulier voer je het
serienummer van jouw Nespresso machine in. Ook wordt er gevraagd om het
aankoopbewijs te uploaden.
4. Hierna dien je 50 Nespresso capsules te bestellen.
5. Na ontvangst en goedkeuring van alle bovenstaande documenten wordt het
cadeaupakket binnen 5 werkdagen bij jou thuis bezorgd.

Modellen die meedoen:
Essenza Mini Bundle

Expert&Milk

… Krups XN111

… Krups XN6018

… Magimix M115

… Magimix M500-11380

CitiZ

Prodigio

… Krups XN7405/740B

… Krups XN410T

… Magimix M195-11315/11314

… Magimix M135-11375

CitiZ&Milk

UMilk

… Krups XN7605/760B

… Magimix M130-11344

… Magimix M195-11317/11319
Lattissima Touch
Lattissima One

… De’Longhi EN550/ EN560

… De’Longhi EN500W/
… EN500BW

Lattissima Pro
… De’Longhi EN750MB

Expert
… Krups XN6008

Nespresso by KitchenAid

… Magimix M500-11379

… 5KES0503

