
A promoção consiste no desconto imediato de 60€ na compra de uma máquina no sistema 
Original (excepto pack Essenza Mini+Aeroccino, pack Inissia+Aeroccino, Pixie e Citiz com 
desconto de 40€, e Essenza Mini e Inissia com desconto imediato de 20€). A promoção inclui 
ainda o desconto adicional de 20€, mediante a encomenda mínima de 100 cápsulas. Oferta 
válida para todas as máquinas de sistema Original, estão excluídas as máquinas de café Gama 
Professional e Gama Vertuo.  
  
1. Para ativar o benefício o cliente deve: 

• Escolher a máquina do sistema Original nos pontos de venda autorizados; 
• Preencher os dados pessoais que constam no cupão e anexar número de série e 

fotocópia do talão/fatura de compra. 
  

2. Para ativar a campanha Nespresso tem 3 opções: 
  

• Promotor: no ato da compra da máquina sistema Original, 
fazer uma encomenda mínima de 100 cápsulas com o 
promotor e usufrui de imediato de um desconto de 20€. A 
encomenda é entregue na morada desejada. 

• Boutique Nespresso: cliente dirige-se à Boutique com a 
fotocópia do talão de compra e as condições da campanha 
onde consta o código de validação. Ao efetuar uma compra 
mínima de 100 cápsulas tem um desconto imediato de 20€. 

• OPR –https://www.nespresso.com/pt/promocoes : Cliente 
acede ao website, regista o nº série da máquina Original Line e 
anexa a fatura de compra da mesma e regista-se como cliente. 
O desconto de 20€ pode ser utilizado de imediato na compra 
de café. 

  
CONDIÇÕES: 
  

• Máximo de 2 máquina por contribuinte; 
• Esta campanha não é acumulável com outras promoções da Nespresso; 
• Só será aceite um voucher por cada máquina adquirida; 
• O desconto de 20€ em produtos Nespresso deverá ser utilizado até 30/11/2022, e 

mediante a encomenda mínima de 100 cápsulas. 
  

  
AS PARTICIPAÇÕES SERÃO CONSIDERADAS NULAS NAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 
  

• Cupões mal preenchidos, incompletos e/ou ilegíveis; 
• Ausência de 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 (13/09/2022 a 

19/10/2022) – data do talão de compra ou fatura; 
• Devolução da máquina, fora dos casos em garantia, caso em que o cliente ficará 

devedor da quantia utilizada; 
• Sempre e quando a Nespresso identifique situações fraudulentas, desvirtuando a regra 

do número máximo por utilizador. 
 

https://www.nespresso.com/pt/promocoes

