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ONTVANG

€70
KORTING 

BIJ AANKOOP VAN 
EEN NESPRESSO 

VERTUO PLUS
MACHINE

VO O R G RO OTS E  
KO FFI E MOME NTE N

V E R T U O

N E W

ACTIEPERIODE 

Dit aanbod is geldig bij aankoop van een Nespresso 
Vertuo Plus machine tussen 3 september 2019 tot en met 
31 januari 2020 bij alle deelnemende verkooppunten in 
België.

HOE GENIET U VAN UW KORTING? 

Registreer u op  
www.vertuopromo.com  

vóór 29/02/2020:

1. Gelieve de instructies op de website aandachtig te 
volgen en het serienummer van uw machine (u vindt 
dit nummer onderaan de machine, op de doos of op 
de sticker die zich op het lekrooster bevindt) en een 
digitale kopie van uw aankoopbewijs bij de hand te 
houden.

2. Zodra uw aanvraag gevalideerd werd, wordt €70 
terugbetaald op uw bankrekening (enkel mogelijk 
voor een Belgisch rekeningnummer).

ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Uw aankoopbewijs (aankoopfactuur of kasticket) dient 
leesbaar te zijn en het volgende te vermelden: de 
aankoopdatum, het machinetype, het verkooppunt en het 
aankoopbedrag.

• Elke registratie is gekoppeld aan het unieke serienummer 
van uw machine.

• Een aanvraag is pas definitief geldig nadat u de registratie 
volledig heeft voltooid en u het aankoopbewijs heeft 
ingediend vóór 29 februari 2020.

• Elke dubbele of onvolledige aanvraag die ingediend wordt 
na 29 februari 2020 wordt als ongeldig beschouwd.

• Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere 
Nespresso aanbiedingen, is beperkt tot één per gezin 
of firma en per bankrekening en geldt uitsluitend indien 
u woonachtig bent in België en uw toestel in België 
aangekocht werd bij één van onze partners (niet geldig 
op de machines aangekocht in een Nespresso Boutique of 
online op www.nespresso.com).

• Door het indienen van uw aanvraag aanvaardt u 
bovenstaande voorwaarden.

Heeft u vragen tijdens uw online registratie, bel ons gratis 
servicenummer 0800 162 64.

Voor de lancering van het nieuwe  
Nespresso Vertuo-systeem geniet u van  

€70 korting  
bij aankoop van een  

Nespresso Vertuo Plus machine.

  ONTDEKKINGSAANBOD


