
קבלו הטבה
ברכישת מכונת

נספרסו

*עד 200 ₪
Lattissima One

חדש

אופן מימוש ההטבה

•   הטבה זו תקפה לרוכשים מכונת Nespresso (מבין הדגמים המפורטים 
מטה) בין התאריכים 6.3.18 - 21.4.18 באתר, במועדון ובבוטיקים של 
Nespresso וכן בחנויות החשמל המורשות (הרשימה מופיעה באתר 

נספרסו).
כדי ליהנות מההטבה כל שעליך לעשות:
1.  מלא את כל פרטיך במלואם בשובר זה.

 2.  הדבק בתחתית עמוד זה את המספר הסידורי של המכונה
(המספר מכיל 19 ספרות ונמצא על גבי מדבקה המודבקת בחזית המכונה).

 3.  צרף העתק של חשבונית המס המהווה את הוכחת הקנייה של המכונה
(לא יכובדו הזמנות או תעודות משלוח אלא חשבוניות מס בלבד).

 4.  שלח את השובר המלא בצירוף חשבונית המס באחת הדרכים הבאות:
shovarim@nespresso.com לכתובת Email באמצעות • 

 • באמצעות פקס שמספרו 03-9240778
 • באמצעות הבוטיקים של מועדון נספרסו 

(www.nespresso.co.il מפורטים באתר)
•   מימוש ההטבה מותנה בשליחת שובר זה בצירוף חשבונית המס  והמספר 
הסידורי של המכונה. יש לשלוח אותם לא יאוחר מיום 20.05.18. שובר 

וחשבונית אשר יישלחו לאחר תאריך זה, לא יכובדו ויפוג תוקפם.
•  יש לממש את השובר במלואו בהזמנה אחת, לא יתאפשר מימוש חלקי.

•  מימוש ההטבה מותנה בצירוף חשבונית המס ומדבקת המספר הסידורי
 •   הזכאות וגובה ההטבה יינתנו בהתאם לדגם המכונה כדלהלן: 

.Inissia :הטבה בסך 50 ₪ תינתן ברכישת מכונת • 
 •  הטבה בסך 100 ₪ תינתן ברכישת אחת המכונות הבאות:

Essenza mini, Pixie Clips, Citiz, Expert, inissia bundle
    •  הטבה בסך 200 ₪ תינתן ברכישת אחת המכונות הבאות:

 Essenza  Mini Bundle, Pixie Clips bundle, UMilk, Citiz&Milk,
 Expert&Milk, Latissima One, Latissima touch, Latissima Pro,

Creatista
•   סכום ההטבה מתייחס למחיר המוצרים כשהוא כולל מס ערך מוסף.סכום 

ההטבה באילת עומד על 42.73 ₪, 85.47 ₪, 170.94 ₪ בהתאמה 
בהתאם לדגם המכונה שנרכשה.

•  ההטבה תינתן לרכישת קפה בלבד.
•   ניתן יהיה לממש את ההטבה רק לאחר הזנתה במערכת. הודעה בדבר הזנת 

 ההטבה במערכת תישלח באמצעות SMS (מסרון), בהתאם לפרטים
שמולאו בשובר.

.Nespresso לא ניתן יהיה לממש את השובר דרך אתר האינטרנט של  •
•  אין כפל מבצעים.

•  תקף למימוש עד התאריך 31.07.18.
•  ההטבה מוגבלת לכמות של עד 5 מכונות ללקוח.

 •   תקנון ההטבה המלא מופיע באתר Nespresso שכתובתו
.www.nespresso.com

ן ההטבה תקנו

הדבק כאן את המספר הסידורי של המכונה. המספר מכיל 19 ספרות 
ונמצא על גבי מדבקה המודבקת בחזית המכונה.

מספר סידורי של המכונה

 אני מאשר/ת כי צורף העתק של חשבונית המס.
הוכחת קניה

 

 Inissia 
 Inissia Bundle 
 Essenza Mini 
 Essenza Mini Bundle 
 Pixie Clips
 Pixie Clips Bundle 

/ /

פרטי הרכישה

*   כתובת המייל תשמש אותך לטובת ביצוע רכישות באתר נספרסו 
ולטובת קבלת הודעות ועדכונים אודות הצעות והטבות מיוחדות.
 במידה ואינך מעוניין לקבל הודעות אלו מנספרסו יש לסמן כאן.

 UMilk 
 Citiz 
 Citiz&Milk 
 Expert 
 Expert&Milk 

 Latissima One 
 Latissima Touch
 Latissima Pro 
 Creatista

עבור חברי מועדון, אנא מלאו את מספר החבר:

חברהגברתמר

שם פרטי

שם משפחה

שם החברה

רחוב ומספר בית

עיר

טלפוןמיקוד

טלפון נייד

דואר אלקטרוני*

פרטי ההתקשרות 

שם החנות

עיר

תאריך הרכישה

סוג המכונה שנרכשה

טרנט
אינ

הדבק כאן


