
 

 

NESPRESSO ВИ ПРЕДОСТАВЯ ПРОМО КОД НА 
СТОЙНОСТ 40 лв. С ПОКУПКАТА НА NESPRESSO 

КАФЕМАШИНА* 

*Промокодът за отстъпка в размер на 40 лева може да бъде използван при 
последваща покупка на 50 или повече кафекапсули Nespresso. 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА 

• Офертата се отнася за закупуване на машини Nespresso от наши 
оторизирани партньори (можете да видите списъка с партньори на 
официалния ни сайт). 

• Офертата не важи за закупуване на кафемашини Nespresso в бутици 
Nespresso в Парадайс Център и Сердика Център, от онлайн магазина 
www.nespresso.bg или от Центъра за обслужване на клиенти. 

• Всяко лице може да използва максимум три ПРОМОКОДА за отстъпка в 
посочения промоционален период. 

• Можете да използвате ПРОМОКОДА за отстъпка на стойност 40 лева в 
една транзакция и изключително за закупуване на кафекапсули Nespresso. 

• За да използвате ПРОМОКОДА за отстъпка трябва да сте регистрирали 
закупената кафемашина както и да направите последваща покупка на 50 
или повече кафекапсули Nespresso по един от описаните по – горе начини. 

• Не се допуска изплащане в брой на стойността на ПРОМОКОДА за 
отстъпка, частично или в размер на цялата стойност на същия, както и 
връщане на ПРОМОКОДА с възстановяване на сумата. 

• ПРОМОКОДЪТ за отстъпка може да се използва не по-късно от 30 
календарни дни от датата на закупуване на кафемашината. 

• Настоящата промоция не може да се комбинира с други текущи промоции 
и отстъпки. 

• За корпоративни клиенти, които искат да закупят повече от три 
устройства, важат различни търговски условия. 

• За всички допълнителни въпроси се свържете с нашия Център за 
обслужване на клиенти на 0800 900 91 (безплатно обаждане) през 
делничните дни от 9 до 17 часа. 

  



При закупуване на кафемашина Nespresso в периода от 1 ноември 2022г. до 31 януари 
2023г., вие ще получите ПРОМОКОД за отстъпка на стойност 40лв., който можете да 
използвате при последващо закупуване на 50 или повече капсули от кафе 
Nespresso.Можете да използвате своя ПРОМО КОД за отстъпка в размер на 40 лева 
по един от следните начини: 

 

ОНЛАЙН 

• След като закупите кафемашина Nespresso в посочения период, 
сканирайте QR кода или посетете страницата www.nespresso.bg/bg/trade-
reg, регистрирайте закупената кафемашина и прикачете снимка на 
фискалния бон, не по-късно от 30 календарни дни от датата на покупка. 

• След като изпълните горното условие, ще получите уникален ПРОМО КОД 
за отстъпка на имейл адреса, който сте посочили при регистрацията. 

• Можете да използвате уникалния ПРОМО КОД за отстъпка на стойност 40 
лева при последваща покупка на 50 или повече капсули кафе Nespresso в 
някой от каналите за продажба (бутици Nespresso в Парадайс Център и 
Сердика Център, www.nespresso.bg, Център за обслужване на клиенти на 
0800 90091). 

 

БУТИК NESPRESSO 

• Не по-късно от 30 календарни дни от деня на заку пуване на 
кафемашината посетете някой от бутиците на Nespresso и носете със себе 
си серийния номер на кафемашината (снимка, стикер и др.) и фискалния 
бон като доказателство за покупка на кафемашина Nespresso. 

• Нашият екип в бутика ще регистрира вашата кафемашина и ще ви помогне 
да използвате своя ПРОМОКОД за отстъпка, при последващо закупуването 
на 50 или повече кафекапсули Nespresso. 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

• Не по-късно от 30 календарни дни от деня на закупуване на 
кафемашината, се обадете на Центъра ни за обслужване на клиенти на 
0800 900 91 * (безплатно обаждане) и нашият оператор ще Ви помогне да 
преминете през процеса на регистрация и да изтеглите своя ПРОМОКОД 
за отстъпка на стойност 40 лв., който можете да използвате при 
последваща покупка на 50 или повече кафекапсули Nespresso. 

 

Този промо код е предоставен от официалния 

представител на Nespresso за България. 


