
Насладете се на моментите 
с Nespresso 

КУПЕТЕ ESSENZA MINI PIANO BLACK 
НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ОТ 159 ЛВ

И ПОЛУЧЕТЕ 50 NESPRESSO КАПСУЛИ.

*Условията на промоцията са 
посочени на следващата страница.



Купете една кафемашина Nespresso Essenza Mini Piano 
Black от магазин на Технополис в периода 17.09.2021 – 
08.10.2021г. и получете 50 капсули Nespresso.

Можете да заявите и получите 50 капсули Nespresso 
по един от следните начини:

ОНЛАЙН
1. Сканирайте QR кода, който се намира на листовката 
в кашона на машината или посетете https://www.
nespresso.bg/bg/reg.
2. Независимо дали вече сте регистрирани на www.
nespresso.bg, въведете серийния номер на машината 
Essenza Mini Piano Black, закупена в периода на 
промоцията. 
3. Качете снимка на фискалния бон от покупката на 
машината в предвиденото за това поле.
4. След като успешно попълните формуляра, ще 
получите имейл, потвърждаващ доставката на 50 
капсули Nespresso до посочен от Вас адрес.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ 
Обадете се на Центъра за обслужване на клиенти 
Nespresso на безплатен телефонен номер 0800 
90091 и нашите консултанти ще ви съдействат в 
процеса.

БУТИЦИ NESPRESSO
Възможно е също да получите своите 50 капсули 
на място в бутици Nespresso в Парадайс Център 
и Сердика Център, гр. София, като представите в 
оригинал фискалния бон от покупката и серийния 
номер на закупената кафемашина Essenza Mini Piano 
Black .

При доставка с куриер, ще получите капсулите на 
посочения от Вас адрес не по-късно от 30 дни след 
регистрирането на закупената машина и фискален бон.

Цената на доставката е за сметка на ЕСЕФ1 Кофи 
ЕООД.

Крайният срок за заявяване на 50 капсули Nespresso 
чрез регистрация в портала, на място в бутици 
Nespresso или на безплатен телефон 0800 90091 в 
съответствие с правилата на промоцията по-горе, е 
31.10.2021г. включително.

50 броя капсули Nespresso включват: 10 бр. Volluto, 
10 бр. Ristretto, 10 бр. Firenze Arpeggio, 10 бр. Roma 
и 10 бр. Napoli.

За да може клиентът да участва в промоцията, 
той трябва да бъде регистриран в клиентската 
база на Nespresso или да се регистрира в същата. 
В промоцията могат да участват физически и 
юридически лица.

Получавате 50 капсули Nespresso за една закупена 
машина Essenza Mini Piano Black от магазин на 
Технополис на един фискален бон. Всеки регистриран 
клиент на Nespresso може да участва до 3 пъти в 
настоящата промоция, като закупи до 3 кафемашини 
на отделни фискални бонове. За клиенти, желаещи 
да закупят повече от 3 машини, се прилага различна 
търговска политика. За повече информация, моля, 
обадете се на безплатния телефон за обслужване 
на клиенти 0800 900 91.

Промоцията важи за покупки, направени в периода 
17.09 2021 – 08.10.2021г. или до изчерпване на 
количествата.

За въпроси можете да се свържете с нас на безплатен 
телефон 0800 900 91.

Вземете 50 Nespresso капсули с всяка закупена 
Essenza Mini Piano Black


