P O C Z UJ L E T N I E
ORZEŹWIENIE

CAFFÈ SHAKERATO
OD NESPRESSO

i poznaj naszą edycję limitowaną!
Tego lata delektuj się smakiem kawy mrożonej według naszego nowego
przepisu, zainspirowanego włoskim latem w miejskim stylu.

ISPIRAZIONE
SHAKERATO

Dzięki kilku energicznym potrząśnięciom zmień swoje intensywne
Espresso w elegancki, mrożony napój z gęstą pianką.
• Wsyp saszetkę cukru* NESPRESSO do szklanki lub do shakera
• Zaparz kawę espresso (40 ml)
• Dodaj trzy kostki lodu.
• Wstrząśnij!

CAFFÈ ALLA SALENTINA
OD NESPRESSO
Ciepłe promienie słońca... Za sprawą tego przepisu życie staje
się proste. Napój inspirowany atmosferą południa Włoch, skomponowany
na bazie lodu, kawy i mleka migdałowego.
Rozpieszczająca zmysły, wyrazista w smaku, harmonijnie skomponowana
mieszanka o delikatnym orzechowym aromacie
i wyczuwalnych nutach drzewnych przywodzących na myśl Robustę.
Za sprawą mleka migdałowego napój nabiera przyjemnego, słodkiego
aromatu i aksamitnej, kremowej konsystencji.
• Wrzuć 2 kostki lodu do szklanki Lungo VIEW
• Wlej 30 ml mleka migdałowego (można też użyć mleka krowiego)
• Dolej 5 ml syropu z trzciny cukrowej
• Na koniec zaparz kawę ristretto (25 ml)

Intensywnie palona mieszanka kaw o wyśmienitym aromacie
kakao i przypraw korzennych przywołuje na myśl
przyjemność picia kawy mrożonej w włoskim stylu.

ISPIRAZIONE
SALENTINA

Rozpieszczająca zmysły, wyrazista w smaku, harmonijnie
skomponowana mieszanka o delikatnym orzechowym
aromacie i wyczuwalnych nutach drzewnych
przywodzących na myśl Robustę.

*Saszetka cukru NESPRESSO zawiera 3 g cukru

*Produkt nie zawiera mleka migdałowego.

WYCIĄG Z REGULAMINU
1. Organizatorem promocji „CHILLOUT YOUR SUMMER” (dalej „Promocja”) jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, Oddział NESPRESSO w Warszawie, adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000025166, kapitał zakładowy 42.800.000 zł, w całości wpłacony, NIP
527-020-39-68 (dalej „Organizator”).
2. Promocja adresowana jest do klientów NESPRESSO, tj. takich konsumentów lub przedsiębiorców, którzy w okresie
promocji zakupią ekspresy NESPRESSO, o których mowa w punkcie 7 regulaminu, od podmiotów, które w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się odsprzedażą ekspresów NESPRESSO, w takich sieciach jak:
Media Markt, Saturn, Euro RTV AGD, Redcoon, Ole – Ole, Home&Cook, DUKA (dalej „Sprzedawcy”) lub bezpośrednio od
Organizatora (dalej „Uczestnicy”). Z promocji nie mogą korzystać pracownicy Organizatora ani członkowie ich
najbliższej rodziny, jak również Sprzedawcy i ich pracownicy. Przykładowa lista Sprzedawców dostępna jest na stronie
internetowej www.nespresso.com
3. Promocja rozpoczyna się 14.06.2018 i będzie trwać do 26.08.2018 roku (pod uwagę brana będzie data zamówienia
ekspresu NESPRESSO, od danego Sprzedawcy lub od Organizatora, przy czym, w przypadku zamówienia ekspresu
NESPRESSO przez Internet, promocja obowiązuje: od godziny 00.00 w dniu 14.06.2018 do godziny 23.59 w dniu
26.08.2018 roku - decyduje data i godzina wysłania zamówienia ekspresu NESPRESSO objętego promocją na serwer
sklepu internetowego danego Sprzedawcy lub Organizatora).
4. Promocja polega na możliwości zakupu przez Uczestnika produktów NESPRESSO w cenie promocyjnej 1 zł brutto,
przy zachowaniu zasad określonych w niniejszym regulaminie, w tym poniższych zasad:
a. za zakup w okresie promocji dowolnego ekspresu NESPRESSO bez rozwiązania mlecznego, od Organizatora lub
od Sprzedawcy oraz za zakup w okresie promocji 70 dowolnych kapsułek kawy NESPRESSO od Organizatora - Uczestnik
będzie uprawniony do zakupu spieniacza do mleka AEROCCINO3 od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł brutto;
b. za zakup w okresie promocji dowolnego ekspresu NESPRESSO z rozwiązaniem mlecznym, o od Organizatora lub
od Sprzedawcy - Uczestnik będzie uprawniony do zakupu zestawu 100 kapsułek kawy NESPRESSO, o którym mowa
w punkcie 9 regulaminu, od Organizatora w promocyjnej cenie 1 zł brutto.
5. Zakupu ekspresów NESPRESSO, od Organizatora zgodnie z punktem 4 regulaminu oraz zakupu kapsułek kawy
NESPRESSO od Organizatora, zgodnie z punktem 4a regulaminu, można dokonać w następujący sposób: (i) przez
internet na stronie www.nespresso.com, (ii) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Nespresso, (iii) w jednym z butików
NESPRESSO w Polsce (lista dostępna na stronie www.nespresso.com), (iv) poprzez ich zamówienie za
pośrednictwem bezpłatnej infolinii 800 51 52 53.
6. Zakupu ekspresów NESPRESSO, od Sprzedawców, zgodnie z punktem 4 regulaminu, można dokonać w sklepach
stacjonarnych tych Sprzedawców lub na ich stronach internetowych.
9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4a regulaminu, nie jest konieczny jednorazowy (jednoczesny) zakup
obydwu produktów, (tj. i ekspresu, i kapsułek kawy), jak również nie jest konieczny zakup obydwu produktów
od Organizatora (tj. ekspres może być zakupiony od Sprzedawców). Ważne, żeby ww. zakupy miały miejsce w okresie
promocji wskazanym w punkcie 3 regulaminu.
10. Z zastrzeżeniem punktu 15 regulaminu, żeby skorzystać z promocji zgodnie z punktem 4 regulaminu, Uczestnik, powinien:
a) wypełnić prawidłowo voucher otrzymany przy lub po zakupie ekspresu NESPRESSO, w tym podać swoje dane
osobowe i wpisać 19-sto cyfrowy numer seryjny ekspresu NESPRESSO; bez tego numeru voucher jest nieważny i nie
będzie możliwe skorzystanie z ceny promocyjnej;
b) zamówić produkty NESPRESSO w cenie promocyjnej od Organizatora w terminie do 09.09.2018. Zamówienie
produktów w cenie promocyjnej od Organizatora może nastąpić w następujący sposób: (i) w jednym z butików
NESPRESSO w Polsce (lista dostępna na stronie www.nespresso.com), (ii) poprzez przesłanie zamówienia na adres:
Teleperformance sp. z o.o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa , z dopiskiem NESPRESSO Club (w tym przypadku o
dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) lub (iii) poprzez wypełnienie elektronicznej wersji vouchera
na stronie internetowej www.klubnespresso.pl i wysłanie zamówienia za pośrednictwem wyżej wymienionej strony;
c) przekazać Organizatorowi, przy ww. zamówieniu produktów NESPRESSO w cenie promocyjnej, prawidłowo
wypełniony voucher wraz z dowodem zakupu ekspresu NESPRESSO (wystarczy czytelna kopia lub skan dowodu
zakupu), a w przypadku, o którym mowa w punkcie 4a regulaminu – dodatkowo wraz z dowodem zakupu 70
dowolnych kapsułek kawy NESPRESSO (wystarczy czytelna kopia lub skan dowodu zakupu), o ile zakup produktu
NESPRESSO w cenie promocyjnej nie następuje jednocześnie przy zakupie ww. kapsułek kawy NESPRESSO; bez ww.
dowodów zakupu nie będzie możliwe skorzystanie z ceny promocyjnej.
11 Wydanie vouchera, o którym mowa w punkcie 10a) regulaminu nastąpi: (i) w momencie zakupu ekspresu
NESPRESSO, tj. albo (ii) po zakupie ekspresu NESPRESSO, tj. poprzez pobranie vouchera w Butikach NESPRESSO,
wydrukowanie vouchera ze strony www.klubnespresso.pl lub wysłanie Uczestnikowi vouchera na wskazany przez
niego adres stacjonarny lub email (żeby uzyskać voucher w ten ostatni sposób, Uczestnik powinien zadzwonić do
Organizatora na bezpłatną infolinię 800 51 52 53).
12. Organizator zatrzymuje przedstawiony mu voucher. Organizator zaznaczy fakt skorzystania z promocji (zakup
zamówionych produktów w cenie promocyjnej) na otrzymanym dowodzie zakupu,
14. W ramach promocji określonej w niniejszym regulaminie, do każdego zakupionego ekspresu NESPRESSO, można
otrzymać tylko jeden voucher. Każdy voucher należy realizować osobno. Na podstawie jednego vouchera można
złożyć tylko jedno zamówienie.
15. W przypadku, gdy Uczestnik jednocześnie, tj. w ramach jednej transakcji, w okresie promocji, zamawia,
bezpośrednio od Organizatora, w jeden ze sposobów, o których mowa w punkcie 5 regulaminu, ekspres NESPRESSO
bez rozwiązania mlecznego oraz spieniacz do mleka AEROCCINO3 i 70 dowolnych kapsułek kawy NESPRESSO albo
ekspres NESPRESSO z rozwiązaniem mlecznym oraz zestaw 100 kapsułek kawy NESPRESSO, o którym mowa w
punkcie 9 regulaminu, spełniając warunki promocji określone w niniejszym regulaminie, cena promocyjna za
odpowiednio (i) spieniacz do mleka AEROCCINO3 albo (ii) za zestaw 100 kapsułek kawy NESPRESSO, o którym mowa
w punkcie 9 regulaminu, przewidziana w punkcie 4 regulaminu, zostanie naliczona Uczestnikowi automatycznie, na
tym samym dowodzie zakupu (jeden dowód zakupu dla ekspresu oraz spieniacza albo kawy). Skorzystanie z ceny
promocyjnej w ww. sposób wyłącza możliwość skorzystania przez Uczestnika z zakupu spieniacza do mleka
AEROCCINO3 i 100 ww. kapsułek kawy NESPRESSO w cenie promocyjnej przy wykorzystaniu vouchera.
16. W przypadku, gdy Uczestnicy będący konsumentami, którzy dokonali zakupu ekspresów NESPRESSO, na
odległość, np. przez Internet i którzy następnie skorzystali z prawa do odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży
ekspresu NESPRESSO objętego promocją, z przyczyn innych niż wada produktu, będą zobowiązani do zapłaty na
rzecz Organizatora różnicy pomiędzy ceną standardową produktów NESPPRESSO a ceną promocyjną, w jakiej je
nabyli lub do odstąpienia od umowy również w zakresie zakupu tych produktów, o ile prawo do odstąpienia od umowy
nie jest w tym przypadku wyłączone przez przepisy prawa. Ww. postanowienie stosuje się odpowiednio do
przypadków odstąpienia od umowy przez Uczestników innych niż konsumenci lub przez Uczestników nabywających
ekspresy w sklepach stacjonarnych, jeśli odstąpili oni od umowy sprzedaży za zgodą Sprzedawców, od których
zakupili ekspresy NESPRESSO.
17. Skorzystanie przez Uczestnika z warunków niniejszej promocji w odniesieniu do zakupu ekspresu NESPRESSO
objętego promocją wyłącza możliwość skorzystania przez tego Uczestnika z innych akcji promocyjnych oferowanych
przez Organizatora w odniesieniu do tego samego zakupu ekspresu NESPRESSO, o ile co innego nie wynika z
warunków innych akcji promocyjnych oferowanych przez Organizatora. Zakup produktów NESPRESSO w cenie
promocyjnej na podstawie niniejszego regulaminu nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi tych samych
produktów, o ile co innego nie wynika z warunków innych akcji promocyjnych oferowanych przez Organizatora.
20. Uczestnicy promocji mogą w niej brać udział maksymalnie 5 razy, o ile za każdym razem spełnią warunki niniejszego
regulaminu, tj. ten sam Uczestnik może w ramach promocji skorzystać maksymalnie 5 (pięć) razy z ceny promocyjnej, o
której mowa w niniejszym regulaminie, bez względu na to, ile ekspresów NESPRESSO zakupił w okresie promocji.
16. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem promocji będą przetwarzane
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji oraz w celach marketingu bezpośredniego
Organizatora. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922, t.j. z 28.06.2016r.). Administratorem danych osobowych udostępnionych
przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem promocji.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu
do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Pełna wersja regulaminu dostępna na www.nespresso.com

DANE KONTAKTOWE
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
NIP
Ulica i numer lokalu
Kod pocztowy
–

Miejscowość

Telefon
E-mail
Data nabycia
.

Miejsce zakupu

(sklep, miasto)

.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z umieszczonym
na odwrocie Regulaminem Promocji i wyrażam zgodę
na warunki określone w tym regulaminie.

Numer członkowski w Klubie Nespresso
Dotyczy tych, którzy taki numer posiadają.

Podpis:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nestlé Polska S.A. Oddział Nespresso w Warszawie
drogą elektroniczną (na podany wyżej adres e-mail), informacji handlowych dotyczących marki
i produktów Nespresso, w tym danych dotyczących nowości produktowych, konkursów i innych promocji.

Tak

Nie

W poniższym polu prosimy o wklejenie lub wpisanie 19-cyfrowego
numeru seryjnego zakupionego ekspresu, który znajduje się na spodzie
maszyny Nespresso
.
Voucher jest ważny wyłącznie pod warunkiem
podania numeru seryjnego:

WARUNKI PROMOCJI
Decydując się na produkty Nespresso dokonali Państwo znakomitego wyboru.
W dowód wdzięczności za zaufanie otrzymują Państwo voucher rabatowy o
wartości brutto wynikającej z Regulaminu Promocji, uprawniający do zakupu
kawy Nespresso i/lub akcesoriów Nespresso z rabatem kwotowym na zasadach
określonych w Regulaminie Promocji.
Warunkiem skorzystania z promocji jest dołączenie oryginału lub czytelnej kopii
dokumentu potwierdzającego zakup ekspresu Nespresso objętego promocją.

Ceny ukazane w voucherze zawierają podatek VAT, są ważne od 3.06.2017 i obowiązują
w chwili oddania do druku.

KROK PO KROKU
TWOJE ZAMÓWIENIE

NIEZRÓWNANY WYBÓR KAW

1

KOMPOZYCJA
100 KAW

Kup ekspres NESPRESSO objęty promocją
w okresie od 14.06.2018 r. do 26.08.2018 r.

INTENSO

10 x Dharkan

10 x Livanto

10 x Ristretto

10 x Indriya from India

10 x Arpeggio

10 x Rosabaya de Colombia

10 x Roma

10 x Volluto Decaffeinato

10 x Volluto

10 x Vanilio

Kazaar
Intensywność: 12

Dharkan
Intensywność: 11

Ristretto
Intensywność: 10

Arpeggio
Intensywność: 9

Roma
Intensywność: 8

Volluto
Intensywność: 4

Cosi
Intensywność: 4

ESPRESSO

INTENSO
ESPRESSO
PURE ORIGIN
LUNGO
DECAFFEINATO
VARIATIONS

Cena za
kapsułkę

Kazaar

x 1.8

Dharkan

x 1.8

PLN

Ristretto

x 1.6

PLN

Arpeggio

x 1.6

PLN

Roma

x 1.6

PLN

Livanto

x 1.6

PLN

Capriccio

x 1.6

PLN

Volluto

x 1.6

PLN

Cosi

x 1.6

PLN

Indriya from India

x 1.8

PLN

Rosabaya de Colombia

x 1.8

PLN

Dulsão do Brasil

x 1.8

PLN

Bukeela ka Ethiopia Lungo

x 1.8

PLN

Envivo Lungo

x 1.7

PLN

Fortissio Lungo

x 1.7

PLN

Vivalto Lungo

x 1.7

PLN

Linizio Lungo

x 1.7

PLN

Łączna
kwota

PLN

Arpeggio Decaffeinato

x 1.7

PLN

Ristretto Decaffeinato

x 1.7

PLN

Vivalto Lungo Decaffeinato

x 1.8

PLN

Volluto Decaffeinato

x 1.7

PLN

Caramellito

x 2 PLN

Ciocattino

x 2 PLN

Vanillio

x 2 PLN

Liczba kapsułek: 10 w jednym opakowaniu.

2
Wypełnij czytelnie formularz, aby odebrać:

wartość: 171 PLN

KAWY

POCZUJ LETNIE
ORZEŹWIENIE

Cena: 1.6-1.8 PLN / szt.
Kawy NESPRESSO Intenso zawierają różnorodność intensywnych cech i smakują najlepiej w małej
filiżance (25 ml lub 40 ml).

Wybieram Zestaw 100 KAW

Liczba
kapsułek*

LATO DAJE CI NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI
CO STWORZYSZ?

RAZEM:

Kupując ekspres NESPRESSO stajesz się członkiem Klubu NESPRESSO
i dołączasz do licznego grona koneserów kawy z całego świata.
Wkraczasz do luksusowego świata spersonalizowanych usług,
uprzywilejowanych ofert i możliwości, których nie można przegapić
– to wszystko sprawia, że ogół doznań związanych z kawą NESPRESSO
to prawdziwa przyjemność.
Więcej informacji na www.nespresso.com.

ZESTAW
100 KAW ZA 1 ZŁ

ON ICE

SPIENIACZ DO MLEKA
AEROCCINO3 ZA 1 ZŁ

Cena: 1.6 PLN / szt.
Kawy espresso to
delikatny, pełny
i wyważony smak,
który najlepiej
smakuje w filiżance
o pojemności 40 ml
(espresso).

WWW
Livanto
Intensywność: 6

Capriccio
Intensywność: 5

lub
ZESKANUJ
QR KOD

PURE ORIGIN
Cena: 1.8 PLN / szt.
Trzy kawy espresso
(40 ml) o wyjątkowych
osobowościach.
Każda kawa NESPRESSO
Pure Origin pochodzi
wyłącznie z jednego
Indriya
kraju, co zapewnia im
from India
niepowtarzalny profil
Intensywność: 10
aromatyczny.

przy zakupie ekspresu
z rozwiązaniem mlecznym
Rosabaya
de Colombia
Intensywność: 6

Dulsão
do Brasil
Intensywność: 4

Bukeela
ka Ethiopia Lungo
Intensywność: 3

LUNGO

Odkryj naszą

ofertę!*

przy zakupie ekspresu bez
rozwiązania mlecznego i 70 kaw

3
Butik NESPRESSO

Pełną listę i godziny otwarcia znajdziesz
na www.nespresso.com
Fortissio Lungo
Intensywność: 8

Vivalto Lungo
Intensywność: 4

Linizio Lungo
Intensywność: 4

Wyślij pocztą

Teleperformance sp. z o.o., ul. Wołoska24,
02-675 Warszawa.*

DECAFFEINATO
Cena: 1.7-1.8 PLN / szt.
Z kofeiną, czy bez? Ten
sam wyjątkowy smak
w bezkofeinowym
wydaniu. Kawy
NESPRESSO z serii
Decaffeinato powstały,
Arpeggio
by gwarantować ten
Decaffeinato
sam smak i aromat,
Intensywność: 9
co ich odpowiedniki,
ale bez kofeiny.

ODKRYJ INSPIRACJE,
KTÓRE POMOGĄ CI STAĆ
SIĘ KREATOREM SMAKU LATA

Dostarcz voucher do 9.09.2018 r. wraz
z dowodem zakupu ekspresu wybraną metodą:

Cena: 1.7 PLN / szt.
Stworzone specjalne
z myślą o dużej
filiżance (110 ml). Ciesz
się szerokim wyborem
profili, aromatów
oraz intensywności
Envivo Lungo
6 naszych
Intensywność: 9
kaw lungo.

ZOSTANIESZ
PRZEKIEROWANY NA
STRONĘ INTERNETOWĄ

Elektronicznie

Wypełnij voucher w wersji
elektronicznej na www.klubnespresso.pl
Ristretto
Decaffeinato
Intensywność: 10

Vivalto Lungo
Decaffeinato
Intensywność: 4

Volluto
Decaffeinato
Intensywność: 4

4
Twoje zamówienie zostanie zrealizowane
i bezpłatnie dostarczone na podany adres.

VARIATIONS
Cena: 2 PLN / szt.
Kawy NESPRESSO Variations
to bukiet różnorodności
kawy Livanto, posiadającej
naturalny smak i aromat
odznaczający się wyjątkową
delikatnością.

Caramelito
Intensywność: 6

Ciocattino
Intensywność: 6

Vanilio
Intensywność: 6

*W przypadku wysyłki vouchera pocztą konieczne jest
dołączenie dowodu zakupu ekspresu oraz 70 kaw.

*Szczegóły promocji określa regulamin dostępny na stronie www.nespresso.com.

