Όροι & Προϋποθέσεις

Προσφορά :
Αγοράζοντας οποιαδήποτε μηχανή Nespresso , δώρο ένα Aeroccino 3 με την πρώτη σας
αγορά σε καφέ Nespresso.
H παρούσα ενέργεια δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Ισχύς :
Η προσφορά ισχύει για αγορά μηχανής Νespresso από τα καταστήματα της αλυσίδας Media
Markt κατά το διάστημα 27/5/2019 έως και 9/6/2019 .
Εξαργύρωση της προσφοράς μπορεί να γίνει έως και έναν μήνα ( 30 ημέρες ) από την
ημερομηνία αγοράς της μηχανής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
1
2
3

Το παρόν έντυπο πλήρως συμπληρωμένο
Ο σειριακός αριθμός της μηχανής ( Serial Number : 19 ψηφία).
Ευκρινής φωτογραφία της απόδειξης αγοράς μηχανής Nespresso στην οποία θα
έχετε διαγράψει την τιμή λιανικής πώλησης της μηχανής.

Εξαργύρωση :
1
2
3

Online στο promos.nespresso.gr
Σε μια Nespresso Boutique , επισκεφτείτε το www.nespresso.com και εντοπίστε μια
Nespresso Boutique που σας εξυπηρετεί.
Στο Nespresso Club , 210 6771300 ή 800 1171300 (χωρίς χρέωση)

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
H NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε (εφεξής Νespresso) σας ενημερώνει ότι ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), την κείμενη
νομοθεσία και την Δήλωση Ιδιωτικότητας της Νespresso, η οποία είναι διαθέσιμη online
στο https://www.nespresso.com/gr/el/legal. Στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Νespresso
μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες όπως μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Nespresso, τα δικαιώματα σας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας, διόρθωσης,
εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσης σας )και τον
τρόπο υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr). Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο απαιτείται από την κείμενη
νομοθεσία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•

•
•

To Aeroccino 3 θα είναι χρώματος μαύρο.
Eλάχιστη ποσότητα αποστολής καφέ Nespresso είναι οι 5 συσκευασίες ( μέσω
internet και τηλεφώνου ) .
Κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί της παρούσας προσφοράς με την αγορά έως
και 3 μηχανών Nespresso.
Μόνο ένα δελτίο αποζημιώνεται για κάθε μηχανή που αγοράζεται.
Παρακαλείστε να κρατήσετε τα γνήσια δικαιολογητικά έως ότου παραλάβετε το
δώρο σας, στην περίπτωση που κάποια φωτογραφία δεν είναι ευκρινής.
Για τους εταιρικούς πελάτες (HORECA) που επιθυμούν πάνω από 3 μηχανές, ισχύει
διαφορετική εμπορική πολιτική. Για πληροφορίες καλέστε στο 800 11 71 300 ή 210
67 71 300.
Οι υπάλληλοι των εταιριών Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και Nespresso ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εξαιρούνται
από δικαιούχοι της προσφοράς.
H προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

