
 
 
CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO   
 
 
1) Promoção 
A promoção consiste no desconto imediato de 60€ na compra de uma máquina Nespresso (exceto 
gamas Essenza e Inissia cujo desconto imediato é de 40€) ao efetuar simultaneamente encomenda 
mínima de 100 cápsulas, através do número gratuito 800 020 020. Oferta de 10€ adicionais em 
produtos Nespresso em encomenda posterior, mediante a compra mínima de 50 cápsulas. 
Promoção válida entre 16/07/2019 e 21/08/2019. Oferta válida para todas as máquinas de café 
Nespresso exceto máquinas de café Nespresso Professional. Limitado ao stock existente. 
 
 
 
2) Como participar 
 

A) OFERTA DE DESCONTO IMEDIATO de 60€ ou 40€: 
 

 
I. Escolha a sua máquina de café Nespresso em www.fnac.pt 
 
II. Ligue gratuitamente para o número 800 020 020 (enquanto faz a encomenda da sua máquina) 
 
II. Encomende, no mínimo, 100 cápsulas com portes de envio gratuitos. 
 
III. Receba: 
• O seu número de cliente da Nespresso (caso não seja, terá de se registar pelo telefone). 
• O código promocional de confirmação para obter o desconto na máquina Nespresso. 
 
A adesão a esta promoção autoriza a partilha dos dados pessoais com a Nespresso para o 
processamento da promoção. 
 
 

B) OFERTA DE 10€, EM ENCOMENDA POSTERIOR DE PRODUTOS NESPRESSO, 
MEDIANTE A COMPRA MÍNIMA DE 50 CÁPSULAS 

 

 O crédito de 10€ em produtos Nespresso estará disponível na sua conta de cliente, 
no máximo, cinco dias úteis após a compra da sua máquina de café. 

 
 

 
3) Validade da Promoção 
 

 A Nespresso reserva-se ao direito de não aplicar a presente promoção a aquisições 
superiores a 2 máquinas por participante. 

 Esta campanha não é acumulável com outras promoções da Nespresso. 

 O crédito de 10€ em produtos Nespresso referente à encomenda posterior deverá ser 
utilizado até ao dia 31/12/2019, e mediante a encomenda mínima de 50 cápsulas. 

 O crédito de 10€ terá de ser totalmente revertido em produtos Nespresso, de uma só vez e 
até à data limite de 31/12/2019 nos canais de venda Nespresso: Boutiques Nespresso, 
através do 800 260 260 (chamada gratuita), em www.nespresso.com e na aplicação móvel 
Nespresso. 
 
 
 



4) Proteção de dados pessoais: 
 
Os dados pessoais recolhidos no âmbito desta campanha são obrigatórios e serão transmitidos pela 
FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULTURAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DISCOS 
MULTIMÉDIA E PRODUTOS TÉCNICOS, LDA. à Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda. e à Nestlé 
Nespresso, S.A. que tratarão os dados exclusivamente para a gestão da promoção. O titular dos 
dados pode aceder, retificar, apagar os seus dados contactando para o 800 260 260 (chamada 
gratuita). Para mais informações sobre como a Nespresso trata os dados pessoais consulte a 
Política de Privacidade em www.nespresso.com/pt.  
 
 

Para mais informações: 
Nespresso - 800 260 260 (chamada gratuita) 
 

http://www.nespresso.com/pt

