
CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO 

 

1) PROMOÇÃO: 

A promoção consiste no desconto imediato de 90€ na compra de uma máquina Nespresso 

(exceto gamas U, Pixie, CitiZ, Essenza Plus, Pack Essenza Mini + Aeroccino e Pack Inissia + 

Aeroccino cujo desconto imediato é de 60€ e gamas Essenza e Inissia cujo desconto imediato é 

de 40€). A promoção inclui ainda a oferta de 10€ adicionais, mediante uma encomenda 

mínima de 50 cápsulas de café Nespresso.  

A promoção é válida entre 19.10.2021 e 08.03.2022, devendo para benefício preencher os 

dados pessoais constantes do cupão. Oferta válida para todas as máquinas de café Nespresso 

referidas em cima, exceto máquinas de café Nespresso Professional. Limitado ao stock 

existente e a duas máquinas por cliente. Não acumulável com outras promoções em vigor.  

 

2) COMO PARTICIPAR:  

A) OFERTA DE DESCONTO IMEDIATO DE 90€ OU 60€ OU 40€ 

I) Escolha a sua máquina de café Nespresso na Rick & Mark. 

II) Preencha corretamente neste CUPÃO os campos obrigatórios em letras 

MAIÚSCULAS e anexe os seguintes documentos:  

• NÚMERO DE SÉRIE ORIGINAL (recortando da caixa da máquina de café Nespresso).  

• FOTOCÓPIA do TALÃO DE COMPRA ou FATURA (com modelo, valor da aquisição e 

data da comrpa). 

Informamos que o cupão e provas de compra não serão devolvidos.  

 

B) OFERTA DE 10€ EM PRODUTOS NESPRESSO 

• Aceda ao site https://www.nespresso.com/pt/pt/promocoes e registe a sua 

participação na campanha, anexe a fatura de compra da sua máquina Nespresso e 

o número de série da sua máquina. A oferta de 10€ poderá ser utilizada de 

imediato na compra de café Nespresso mediante a encomenda mínima de 50 

cápsulas.  

• Na impossibilidade de recorrer a esta opção, e após a validação da compra será 

enciado 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.  

 

3) VALIDADE DA PROMOÇÃO  

• A promoção é válida na aquisição de uma máquina de café Nespresso, adquirida 

entre 19/10/2021 e 08/03/2022 nos pontos de venda da Nespresso em Portugal 

(podem ser consultados em www.nespresso.com). Limitad ao stock existente.  

https://www.nespresso.com/pt/pt/promocoes
http://www.nespresso.com/


• A Nespresso reserva-se ao direito de não aplicar a presente promoção a aquisições 

superiores a 2 máquinas por participante (máximo de 2 máquinas por fatura / 

talão de compra / NIF). 

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

• O crédito de 10€ em produtos Nespresso deverá ser utilizado entre 31/05/2022, e 

mediante a encomenda mínima de 50 cápsulas.  

 

4) AS PARTICIPAÇÕES SERÃO CONSIDERADAS NULAS NAS SEGUINTES SITUAÇÕES 

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

parceiros Nespresso.  

• Màquinas adquiridas fora da data de validade da promoção (19/10/2021 e 

08/03/2022) – 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 

pela loja aderente 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 A MOBILIDADORA DE PADRONELO 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).  

http://www.nespresso.com/pt

