
DEELNEMENDE NESPRESSO MACHINES

G I F T I N G  F R I D AY

Vertuo Next 
Magimix Matt Black - 11719NL

Vertuo Next  
Krups Matt Black - XN910N

VERTUO MACHINE
 & AEROCCINO 

€99*

  NU VAN €224 
VOOR MAXIMAAL

*De actie is alleen geldig bij aankoop van een Magimix of Krups Vertuo Next Matt 
Black machine gekocht bij één van de deelnemende retailers. De machinekorting 

van € 50 wordt direct verrekend bij de kassa en de Aeroccino 3 Black t.w.v. € 75 
wordt verzilverd bij Nespresso. De aangegeven prijs is berekend op basis van de 

verkoopadviesprijs, want de retailer is te allen tijde vrij om haar eigen verkoopprijs 
te bepalen. De actie loopt van 22/11/2021 t/m 29/11/2021 en de Aeroccino 3 Black 

kan worden verzilverd t/m 19/12/2021. (op = op, zie actievoorwaarden).

HOE ONTVANG JE JOUW AEROCCINO 3 BLACK?

 1  Bezoek www.nespresso.com/promotie t/m 19 december 
2021.

 2 Klik op de promotieperiode die voor jou van toepassing is. 

 3     Houd het serienummer van de machine (te vinden op de 
machinedoos en machine) en je aankoopbewijs bij de hand 
voor correcte deelname.

 4  Na het invullen van de machinegegevens kan je gelijk jouw 
Aeroccino 3 Black verzilveren. 

  5  Na het bevestigen van je deelname, controleren we het 
aankoopbewijs en sturen we jouw Aeroccino 3 Black toe. 
Wegens Black Friday kan de bezorging wat langer duren 
dan je van ons gewend bent. 

ACTIEVOORWAARDEN

 1  De actie loopt van 22/11/2021 t/m 29/11/2021 en de Aeroccino 
3 Black kan worden verzilverd t/m 19/12/2021 www.
nespresso.com/promotie. Op deze pagina heb je  
de mogelijkheid om jouw machine te registreren, jouw 
aankoopbewijs toe te voegen en de Aeroccino 3 Black te 
verzilveren. Houd hiervoor het serienummer van jouw 
machine bij de hand. Deze vind je onder op de machine, op 
de doos of op de sticker die zich op het lekrooster bevindt.

 2  Deze promotie is uitsluitend geldig op Magimix en Krups 
Nespresso Vertuo Next Matt Black machine tijdens de 
actieperiode. 

 3  Registreer je machine online, upload je aankoopbewijs 
(kassabon of factuur) onder vermelding van het type 
machine, de winkel waar de machine is gekocht en de 
aankoopdatum, op www.nespresso.com/promotie.

 4  Tijdens het doorlopen van jouw registratie valideren wij je 
aankoop door het unieke serienummer (te vinden op de doos 
en op de machine zelf) van de machine te controleren. 

 5  Na validatie dien je de Aeroccino 3 Black te selecteren om 
gebruik te maken van de promotie. De €75 korting op de 
Aeroccino 3 Black zal automatisch worden verrekend. 

 6  Jouw deelname aan de promotie is definitief nadat je 
registratie is voltooid en het goedgekeurde aankoopbewijs 
door ons is ontvangen. 

 7  Normaal gesproken ontvang je jouw bestelling vijf werkdagen 
nadat je registratie en aankoopbewijs door ons zijn 
goedgekeurd. Het kan zijn dat er door leveringsproblemen 
een iets langere levertijd kan ontstaan. Je ontvangt een 
bevestiging. 

 8  Jouw deelname wordt in behandeling genomen nadat je de 
registratie volledig hebt doorlopen en je het aankoopbewijs 
hebt ingediend. Dit is mogelijk tot en met 19/12/2021.

 9  Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere 
Nespresso aanbiedingen en promoties, is gekoppeld aan 
jouw adresgegevens, is eenmalig toepasbaar en is beperkt 
tot één machine per huishouden of adres. Ook dien je over 
een Nederlands postadres te beschikken. 

 10  Om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding dien je je 
Nespresso machine bij een van de deelnemende winkels te 
hebben aangeschaft; MediaMarkt, BCC, Expert, de Bijenkorf, 
Coolblue.nl, Fonq.nl, Wehkamp & Bol.com (Let op! Alleen 
indien de aankoop gedaan is via Bol.com direct. Aankopen 
via een Bol.com Plaza partner zijn uitgesloten van deelname) 
en overige zelfstandige aangesloten Nespresso dealers. 
Machines aangekocht in een andere winkel zijn uitgesloten 
van deelname aan deze actie. 

 11  De actie is geldig zolang de voorraad strekt. Daarnaast 
behoudt Nespresso het recht om de promotie vroegtijdig te 
beëindigen. 

 12  Door jouw deelname aan de promotie aanvaard je de 
bovenstaande voorwaarden.

http://www.nespresso.com/promotie
http://www.nespresso.com/promotie

