
CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO 
 
 
1) PROMOÇÃO 

 
A promoção consiste no desconto imediato de 90€ na compra de uma máquina Nespresso (exceto 
pack Essenza Mini + Aeroccino e pack Inissia + Aeroccino cujo desconto imediato é de 70€; gamas 
U, Pixie, CitiZ, Essenza Plus cujo desconto imediato é de 40€ e gamas Essenza Mini e Inissia cujo 
desconto imediato é de 20€).  
Oferta de 10€ adicionais em produtos Nespresso ao efetuar uma encomenda mínima de 50 cápsulas 
ou oferta de 20€ adicionais em produtos Nespresso ao efetuar encomenda mínima de 100 cápsulas, 
numa compra única. Promoção válida entre 07/09/2021 e 13/10/2021. 
Oferta válida para todas as máquinas de café Nespresso exceto máquinas de café Nespresso 
Professional. Limitado ao stock existente. Não acumulável com outras promoções em vigor. 
 
 
2) COMO PARTICIPAR 
 

A) OFERTA DE DESCONTO IMEDIATO DE 90€ ou 70€ ou 40€ ou 20€: 
 

I. Escolha a sua máquina de café Nespresso em www.mediamarkt.pt 
 

II. Terá um desconto imediato de 90€ ou 70€ ou 40€ ou 20€ para compras de máquinas 
Nespresso. 

 
A adesão a esta promoção autoriza a partilha dos dados pessoais com a Nespresso para o 
processamento da promoção. 

 
 

B) OFERTA DE 10€ ou 20€, EM ENCOMENDA POSTERIOR, EM PRODUTOS NESPRESSO: 
 

 Aceda ao site https://www.nespresso.com/pt/pt/promocoes e registe a sua participação na 
campanha e anexe a fatura de compra da sua máquina de café Nespresso. A oferta de 10€ 
poderá ser utilizada de imediato na compra de café Nespresso mediante a encomenda 
mínima de 50 cápsulas ou pode optar por receber 20€ desde que faça uma única compra 
mínima de 100 cápsulas. 

 Na impossibilidade de recorrer a esta opção, e após validação da compra será enviado um 
SMS para informar que a sua participação está aprovada.  

 Nos 8 dias úteis seguintes à receção do SMS, será contactado pela Nespresso de forma a 
usufruir da sua oferta de 10€ adicionais em produtos Nespresso ao efetuar uma encomenda 
mínima de 50 cápsulas ou 20€ adicionais no caso de efetuar encomenda mínima de 100 
cápsulas. 
 

 
3)  VALIDADE DA PROMOÇÃO: 
 
 

 A Nespresso reserva-se ao direito de não aplicar a presente promoção a aquisições 
superiores a 2 máquinas por participante. 

 Esta campanha não é acumulável com outras promoções da Nespresso. 
 O crédito de 10€ em produtos Nespresso referente à encomenda posterior deverá ser 

utilizado até ao dia 31/12/2021, e mediante a encomenda mínima de 50 cápsulas. Caso 
pretenda a oferta de 20€, deverá utilizar o crédito também até ao dia 31/12/2021 mas neste 
caso, deverá efetuar uma encomenda mínima de 100 cápsulas. 



 O crédito de 10€ ou 20€ terá de ser totalmente revertido em produtos Nespresso, de uma 
só vez e até à data limite de 31/12/2021 nos canais de venda Nespresso: Boutiques 
Nespresso, através do 800 260 260 (chamada gratuita), em www.nespresso.com e na 
aplicação móvel Nespresso. 

 Cada cliente só poderá usufruir no máximo, de duas ofertas de 10€ ou 20€ em produtos 
Nespresso, não acumuláveis entre si. 

 Só será aceite um voucher por cada máquina adquirida. 
 
 
 
4) AS PARTICIPAÇÕES SERÃO CONSIDERADAS NULAS NAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 

 

 Inexistência de nome completo, contacto telefónico e nº de série da máquina na fatura da 
loja referente à compra da máquina de café Nespresso. 

 Máquinas adquiridas fora de Portugal e/ou em pontos de venda não aderentes à campanha. 
 Máquinas adquiridas fora da data de validade da promoção (07/09/2021 a 13/10/2021) - data 

do talão de compra ou fatura. 
 Sempre e quando a Nespresso identifique situações fraudulentas, desvirtuando a regra do 

número máximo por comprador. 
 Quando proceda à devolução da máquina adquirida dentro do período previsto pelo parceiro 

nas suas condições comerciais de troca e devolução de equipamentos, caso em que perderá 
o direito à oferta em produtos Nespresso ou ficará devedor desse valor, caso já o tenha 
utilizado. 

 
 
 
5)  PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS: 

 
Os dados pessoais recolhidos no âmbito desta campanha são obrigatórios e serão transmitidos pela 
MEDIA SATURN - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LDA. à Nestlé Portugal, Unipessoal, 
Lda. e à Nestlé Nespresso, S.A. que tratarão os dados exclusivamente para a gestão da promoção.  
O titular dos dados pode aceder, retificar, apagar os seus dados contactando para o 800 260 260 
(chamada gratuita). Para mais informações sobre como a Nespresso trata os dados pessoais 
consulte a Política de Privacidade em www.nespresso.com/pt.  

 
Para mais informações: 
Nespresso - 800 260 260 (chamada gratuita). 


