
CONDIÇÕES GERAIS DA CAMPANHA   
 
 
1) Campanha 
A promoção consiste na oferta do valor da máquina adquirida num ponto de venda parceiro da 
Nespresso em crédito para compra de cápsulas e acessórios Nespresso para aquisições efetuadas 
entre 12/02/2019 e 27/03/2019. 
 
Oferta válida para todas as máquinas de café Nespresso exceto máquinas de café Nespresso 
Professional. 
 
 
2) Como participar 
 

I. Escolha a sua máquina de café Nespresso em www.fnac.pt 

 

A)  Dirija-se com o comprovativo de compra da sua máquina de café Nespresso a uma 

Boutique Nespresso 

 
OU 

 
B) Envie o comprovativo de compra da sua máquina de Café Nespresso para 

campanha@nespresso.com, indicando o seu nº de cliente Nespresso e o número 

de série da máquina adquirida. Caso não seja cliente Nespresso, terá que facultar 

os seguintes dados para ser criado o seu registo cliente Nespresso: 

i. Nome 

ii. Morada 

iii. NIF 

iv. Contacto telefónico 

v. Número de série da sua máquina de café Nespresso 

 

 

II. Receba a totalidade do valor da sua máquina de café Nespresso em crédito na sua 

conta de cliente (caso não seja cliente, terá que se registar conforme termos e condições 

previstos em www.nespresso.com/pt), que estará disponível no seu registo de cliente no 

prazo de 7 dias úteis 

 

III. O crédito poderá ser usufruído após uma compra mínima de 10 cápsulas de café (esta 

compra será rebatida no total do crédito). 

 
IV. A primeira compra deve ser realizada até dia 01/07/2019. 

 

 

 

3) Validade da Campanha 

 

 A promoção é válida entre 12/02/2019 e 27/03/2019. 

 A Nespresso reserva-se ao direito de não aplicar a presente promoção a aquisições 

superiores a 1 máquina por participante. 

 Esta campanha não é acumulável com outras promoções da Nespresso. 

mailto:campanha@nespresso.com
http://www.nespresso.com/pt


 O crédito na conta de cliente deverá ser utilizado no prazo máximo de 1 ano a contar da data 

da primeira compra de café. 

 

 

 

 

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, Unipessoal, Lda. 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) ou 800 020 020 (chamada gratuita). 

http://www.nespresso.com/pt

