
 שובר הטבה - פלוס קריאטיסטהקמפיין 

 

 המאפשרת לכל אחד להיות "בריסטה בבית" מכונה  - פלוס הקריאטיסטהאת  נספרסו שמחה להשיק מחדש 

 וליהנות מספל קפה מפנק ואיכותי תוך חווית הקצפה מושלמת בפשטות ובקלות.

 ילווה קמפיין ארצי מרהיב מחדש את ההשקה. 

  שובר הטבה לרוכשים מכונת נספרסו - לזמן מוגבללטובת הפעילות יצאנו במבצע. 

 

 הטבהתאריכי 

  02.10.18-14.08.18 הטבה התאריכי. 

  )04.11.18תאריך אחרון למשלוח )לטובת המימוש. 

 ן והמספר הסידורי של המכונה.-מימוש ההטבה מותנה בשליחת השובר בצירוף ח

 אשר יישלחו לאחר תאריך זה לא יכובדו ויפוג תוקפם., שובר וחשבונית 04.11.18יש לשלוח אותם לא יאוחר מיום 

  31.12.18השובר תאריך אחרון למימוש. 

 

 גובה ההטבה

  תינתן לדגמים הבאים: ש"ח  50הטבה בסךInissia 

  תינתן לדגמים הבאים:ש"ח  100הטבה בסך  Inissia Bundle, Essenza mini, Pixie, Citiz, Expert 

  לדגמים הבאים:תינתן ש"ח  200הטבה בסך  Essenza Mini Bundle, Pixie Bundle, Citiz&Milk, Expert&Milk 

Latissima One, Latissima Touch, Latissima Pro, Creatista  

  בהתאמה בהתאם לדגם המכונה שנרכשה₪  ₪170.94,  ₪85.47,  42.73באילת גובה ההטבה הכספית עומד על 

 נספרסותינתן באמצעות זיכוי לכרטיס הלקוח במעמד הרישום למועדון  הכספית ההטבה 

  ישמש לרכישת קפה בלבדזיכוי זה 

 

 דגשים לקבלת ההטבה

 :הבאים והפרטים המסמכים את כל מציג/שולח הלקוח כי לוודא המוכרן על מההטבה ליהנות כדי

o מס חשבונית 

o מספר סידורי של המכונה 

o השובר גבי על המלאים הלקוח פרטי 

 !ללקוח הזיכוי את להזין ניתן יהיה לא ,אלו מסמכים הצגת ללא            

 

 



 אופן עדכון השובר

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במלואם בשובר  פרטיךמלא את כל  .1

 זה.

הדבק או רשום בתחתית עמוד זה את  .2

של המכונה  המספר הסידורי

ספרות ונמצא על  19)המספר מכיל 

גבי מדבקה המודבקת בחזית 

 (.ראו תמונה מטה -המכונה

 חשבונית המסצרף העתק של  .3

המהווה את הוכחת הקנייה של 

המכונה )לא יכובדו הזמנות או 

תעודות משלוח אלא חשבוניות מס 

 בלבד(.

שלח את השובר המלא בצירוף  .4

חשבונית המס באחת הדרכים 

 :הבאות

 לכתובת Emailבאמצעות  •
shovarim@nespresso.com 

  ומספרשבאמצעות פקס  •
      03-9533-833 

באמצעות הבוטיקים של מועדון  •
 רוט ניתן למצוא באתריפ) נספרסו

  :בכתובת

http://www.nespresso.com) 
  

 
 

 :השובר גבי על ההדבקה אזור           
 לכאן להדביק או להעתיק מופנה הלקוח          •

 .הסידורי המספר את

 ת כך ונמצאת:ימדבקת המכונה נרא

 על גבי סבכת המכונה  

 )אזור הנחת הספל( 

 על גבי אריזת המכונה 

 בתחתית המכונה 

 



 

 


