
T E R M O S  E  C O N D I Ç Õ E S  

1) PROMOÇÃO: 

 

A promoção consiste num desconto imediato de 90€ na compra de uma 

máquina Nespresso (exceto Pack Essenza Mini + Aeroccino e Pack Inissia + 

Aeroccino cujo desconto imediato é de 70€; gamas Pixie, CitiZ, Essenza Plus cujo 

desconto imediato é de 40€ e gamas Essenza e Inissia cujo desconto imediato é de 20€). 

Oferta de 10€ na compra mínima de 50 cápsulas ou 20€ na compra mínima de 100 

cápsulas, numa compra única. Promoção válida entre 07/09/2021 e 13/10/2021 e 

disponível apenas nos pontos de venda aderentes da Nespresso em Portugal, que 

estão disponíveis no site www.Nespresso.com. 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 90€ OU 70€ OU 40€ ou 20€: 

I. Escolha a sua máquina de café Nespresso nos pontos de venda parceiros aderentes. 

II. Preencha corretamente neste CUPÃO os campos obrigatórios em letras 

MAIÚSCULAS e anexe os seguintes documentos: 

 

• NÚMERO DE SÉRIE ORIGINAL (recortado da caixa da máquina de 

café Nespresso). 

• FOTOCÓPIA do TALÃO DE COMPRA ou FATURA (com o modelo, valor de 

aquisição e data de compra). Informamos que o cupão e provas de compra não serão 

devolvidos. 

 

B) OFERTA DE 10€ ou 20€ EM PRODUTOS NESPRESSO: 

• Promotor/a Nespresso – no ato da compra da máquina, faça uma encomenda 

mínima de 50 cápsulas com um/a promotor/a Nespresso e usufrua de imediato de 

uma oferta de 10€. Ou faça uma encomenda mínima de 100 cápsulas e usufrua de 

imediato de uma oferta e 20€. A encomenda será entregue na morada desejada. 

• Boutique Nespresso – dirija-se à Boutique Nespresso mais próxima com a 

fotocópia do talão de compra ou fatura e as condições da campanha onde consta o 

código de validação. Ao efetuar uma compra mínima de 50 cápsulas usufrua de 

imediato da oferta de 10€. Ao efetuar uma compra mínima de 100 cápsulas usufrua de 

imediato da oferta de 20€. 
• Como alternativa, aceda ao site www.Nespresso.com/pt/pt/promocoes, registe a sua 

participação na campanha e anexe a fatura de compra da sua máquina de 

café Nespresso. A oferta de 10€ ou 20€ poderá ser utilizada de imediato na compra 

de café e/ou acessórios Nespresso. 

• Na impossibilidade de recorrer a uma das opções acima designadas, e após validação 

da documentação, será enviado um SMS para o número indicado no cupão a informar 

que a sua participação está aprovada. Deve aceitar esta condição ao preencher os seus 



dados. Nos 15 dias úteis seguintes à receção do SMS, será contactado 

pela Nespresso de forma a usufruir da sua oferta de 10€ ou 20€ adicionais em 

produtos Nespresso ao efetuar uma encomenda mínima de 50 cápsulas ou 100 

cápsulas, respetivamente. 

 

COMO PARTICIPAR  

 

A) OFERTA DE DESCONTO IMEDIATO DE 90€ OU 60€ OU 40€: 

I. Escolha a sua máquina de café Nespresso nos pontos de venda parceiros aderentes. 

II. Dirija-se à caixa de pagamento da sua loja com este voucher. 

III. Efetue o pagamento da sua máquina de café Nespresso e informe o funcionário da 

loja do seu nome completo, contacto telefónico e NIF para poder usufruir da campanha 

promocional. Os dados referidos serão transmitidos pelo vendedor à Nespresso com a 

finalidade exclusiva de processamento da presenta promoção. Ao ceder o seu nome 

completo, contacto telefónico e NIF no âmbito desta promoção, significa que aceita as 

condições desta promoção. 

 

B) OFERTA DE 10€ EM PRODUTOS NESPRESSO: 

• Promotor/a Nespresso – no ato da compra da máquina, faça uma encomenda 

mínima de 50 cápsulas com um/a promotor/a Nespresso e usufrua de imediato de 

uma oferta de 10€. Ou faça uma encomenda mínima de 100 cápsulas e usufrua de 

imediato de uma oferta e 20€. A encomenda será entregue na morada desejada. 

• Boutique Nespresso – dirija-se à Boutique Nespresso mais próxima com a 

fotocópia do talão de compra ou fatura e as condições da campanha onde consta o 

código de validação. Ao efetuar uma compra mínima de 50 cápsulas usufrua de 

imediato da oferta de 10€. Ao efetuar uma compra mínima de 100 cápsulas usufrua de 

imediato da oferta de 20€. 
• Como alternativa, aceda ao site www.Nespresso.com/pt/pt/promocoes, registe a sua 

participação na campanha e anexe a fatura de compra da sua máquina de 

café Nespresso. A oferta de 10€ ou 20€ poderá ser utilizada de imediato na compra 

de café e/ou acessórios Nespresso. 

• Na impossibilidade de recorrer a uma das opções acima designadas, e após validação 

da documentação, será enviado um SMS para o número que cedeu ao Vendedor na loja 

no momento da compra da sua máquina de café Nespresso a informar que a sua 

participação está aprovada. Ao ceder os seus dados no âmbito desta promoção, significa 

que aceita automaticamente esse contacto. Nos 15 dias úteis seguintes à receção do 

SMS, será contactado pela Nespresso de forma a usufruir da sua oferta de 10€ ou 20€ 

adicionais em produtos Nespresso ao efetuar uma encomenda mínima de 50 cápsulas 

ou 100 cápsulas, respetivamente. 

 

3) VALIDADE DA PROMOÇÃO: 

 

• A promoção é válida na aquisição de uma máquina de café Nespresso, adquirida 



entre 07/09/2021 e 13/10/2021 nos pontos de venda aderentes da Nespresso em 

Portugal (podem ser consultados em www.Nespresso.com). Limitado ao stock existente. 
• A presente promoção não é válida para aquisições superiores a 2 máquinas por 

participante (máximo de duas máquinas por fatura/ talão de compra/ NIF). 

• Esta campanha não é acumulável com outras promoções da Nespresso. 

• Só será aceite um cupão por cada máquina adquirida. 

• A oferta de 10€ ou 20€ em produtos Nespresso deverá ser utilizada até 31/12/2021, 

e mediante uma encomenda mínima de 50 cápsulas ou 100 cápsulas numa compra 

única, consoante a oferta escolhida pelo cliente. 

 

4) AS PARTICIPAÇÕES SERÃO CONSIDERADAS NULAS NAS SEGUINTES 

SITUAÇÕES: 

 

• Cupões mal preenchidos, incompletos e/ou ilegíveis. 
• Ausência do cupão, da prova de compra e/ou número de série original. 
• Máquinas adquiridas fora de Portugal e/ou em pontos de venda que não sejam 

parceiros Nespresso. 

• Máquinas adquiridas fora da data de validade da promoção (07/09/2021 e 13/10/2021) 

- data do talão de compra ou fatura. 

• Sempre e quando a Nespresso identifique situações fraudulentas, desvirtuando a 

regra do número máximo por comprador. 
• Quando proceda à devolução da máquina adquirida dentro do período previsto pelo 

parceiro nas suas condições comerciais de troca e devolução de equipamentos, caso em 

que perderá o direito à oferta em produtos Nespresso ou ficará devedor desse valor, 

caso já o tenha utilizado. 

 

Para mais informações contacte a Nespresso através do número gratuito 800 260 260. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais constantes deste cupão são de preenchimento obrigatório e serão 

inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da Nestlé Portugal, Unipessoal, 

Lda., Rua Alexandre Herculano nº 8, 2799- 554 Linda-a-Velha e Nestlé Nespresso, 

S.A., com sede na Suíça, destinando-se exclusivamente ao processamento desta 

promoção pela Nespresso, não sendo cedidos a terceiros. O titular tem o direito de 

acesso, oposição, retificação e eliminação dos dados fornecidos e pode exercê-lo através 

do número gratuito 800 260 260, disponível das 08h00 às 22h00, 7 dias por semana. 

Para mais informações consulte a nossa Política de Privacidade em 

www.Nespresso.com. 


