
Wanneer je vragen hebt, kun je contact met 
ons opnemen via 0800 022 23 20

VOORDELEN VAN VERTUO
PLUS MACHINE

01
CENTRIFUSION™-TECHNOLOGIE

De Centrifusion™-technologie gee�  de specifi eke 
smaken en aroma’s van de blend volledig vrij door de 

Vertuo capsule tot wel 7.000 keer per minuut te roteren. 
Rechtstreeks naar het kopje, mét de 

beroemde cremalaag.

02
BARCODEHERKENNING

Elke kop ko�  e is maatwerk, want elke Vertuo capsule 
hee�  een unieke barcode. Daarmee kan de machine 

de bereidingsparamaters - watervolume, temperatuur, 
infusietijd en het aantal capsulerotaties - perfect op de 

specifi eke blend afstemmen. 

03
ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Geniet met één simpele druk op de knop van een grote 
ko�  e of een krachtige espresso. Als het lampje gaat 

branden, weet je dat je ko�  e wordt bereid.

04
OPENEN & SLUITEN

Met een simpele druk op de hendel open je de machine. 
Plaats een Vertuo ko�  ecapsule en je ko�  e wordt 

bereid. De recyclebare capsules worden automatisch 
uitgeworpen bij het openen van de machine. 

05
WATERTANK

Elke Vertuo machine hee�  een grote 
watertankcapaciteit. De watertank is verplaatsbaar naar 

links, rechts en in het midden, zodat je de machine op 
elke plek neer kunt ze� en, op het werk of thuis. 

06
KOPHOUDER

De kophouder is verstelbaar in vier verschillende 
posities, geschikt voor het ko�  eformaat naar keuze, van 

kleine espresso tot grote ko�  emok. 

*Bij aankoop van een Nespresso Vertuo machine gekocht in de periode van 
30/09/2020 t/m 31/01/2021 bij één van de deelnemende verkooppunten 

(zie actievoorwaarden).

NESPRESSO VERTUO
VOOR GROOTSE KOFFIEMOMENTEN

MACHINES MET 80 EURO MACHINEKORTING*

Vertuo Plus Deluxe
Magimix  11383

11395

Vertuo Plus
Magimix  11399

11389

Vertuo Plus Deluxe
Krups  XN9008

XN900E
XN900T  

Vertuo Plus
Krups  XN9038

XN9031

ACTIEVOORWAARDEN

1  Deze promotie is geldig bij aankoop van een Nespresso 
Vertuo machine in de periode van 30 september 2020 tot en 
met 31 januari 2021 in elk deelnemend verkooppunt in 
Nederland. Zie hieronder voor de deelnemende machines. 

2  Deelnemende verkooppunten zijn: BCC, De Bijenkorf, 
Bol.com, Coolblue, Expert, Fonq, MediaMarkt en Wehkamp.

3   De promotie betre�  een kassakorting welke direct bij 
aankoop van de machine verrekend wordt door de 
deelnemende retailer in de verkoopprijs. 

4  Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere 
Nespresso aanbiedingen of promoties, is eenmalig van 
toepassing en beperkt tot één machine per huishouden of 
adres.

* Alle machines die hier niet staan vermeld zijn uitgesloten van deelname. 
Geldig op alle kleurvarianten binnen de genoemde machinetypes.


