
CAMPANHA FESTIVE 2022 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO 

 

 

1) DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO 

A promoção consiste no desconto imediato de 80€ na compra de uma máquina de café Lattissima One, 

Gran Lattissima ou Nespresso Atelier; desconto imediato de 60€ num Pack Essenza Mini + Aeroccino, 

Pack Inissia + Aeroccino ou nas máquinas de café Pixie e CitiZ; ou desconto imediato de 30€ nas 

máquinas de café Essenza Mini e Inissia. Desconto adicional de 20€ na compra mínima de 100 cápsulas. 

Promoção válida entre 25/10/2022 e 22/02/2023. 

 

2) COMO PARTICIPAR 

I. Escolha e adquira a sua máquina de café Nespresso da gama Original em www.mediamarkt.pt. Terá um 

desconto imediato de 80€, 60€ ou 30€. Esta promoção não é acumulável com outras promoções em vigor, 

e sua continuidade fica reservada ao stock disponível. 

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

da promoção. 

 

II. Para usufruir do desconto adicional de 20€: 

Aceda ao site www.nespresso.com/pt/pt/promocoes, registe a sua participação na campanha e anexe a 

fatura de compra da sua máquina de café Nespresso do sistema Original. Escolha os seus cafés preferidos 

para usufruir de imediato de um desconto de 20€. 

 

3) OUTRAS CONDIÇÕES 

• A Nespresso não aplicará a presente promoção a aquisições superiores a 2 máquinas por 

participante (máximo de duas máquinas por fatura/ talão de compra/ NIF). Limitado ao stock 

existente. 

• Esta campanha não é acumulável com outras promoções da Nespresso. 

• Só será aceite um voucher por cada máquina adquirida. 

• A oferta de 20€ em produtos Nespresso deverá ser utilizada até 31/03/2023, e mediante a 

encomenda mínima de 100 cápsulas 

 

 



4) AS PARTICIPAÇÕES SERÃO CONSIDERADAS NULAS NAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 

• Máquinas adquiridas fora de Portugal e/ou em pontos de venda que não sejam autorizados 

Nespresso.  

• Máquinas adquiridas fora da data de validade da promoção (25/10/2022 a 22/02/2023) - data 

do talão de compra ou fatura.  

• Sempre e quando a Nespresso identifique situações fraudulentas, desvirtuando a regra do 

número máximo por utilizador.  

• Quando proceda à devolução da máquina adquirida dentro do período previsto pelo parceiro 

nas suas condições comerciais de troca e devolução de equipamentos.  

 

5) PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito desta campanha são obrigatórios e serão transmitidos pela 

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.  

 

6) APOIO AO CLIENTE 

Para mais informações contacte a Nespresso através do 800 260 260 (chamada gratuita), disponível das 

8h às 22h, 7 dias por semana. 

 

http://www.nespresso.com/pt

