NESPRESSO JOY NAPOK KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLAT
Vásároljon a promóció időtartama alatt a promócióban részt vevő Nespresso kiegészítőket legalább 3 doboz
kávékapszulával egyidejűleg, és a megjelölt kiegészítők, édességek árából 20% kedvezményt adunk! A
kedvezmény érvényesítéséhez kuponkód szükséges!*
*Az ajánlat 2020. november 12. és november 15. között vagy a promóciós készlet erejéig kizárólag a www.nespresso.com oldalon
és mobilalkalmazásokban, Nespresso Boutique Andrássy, Allee, Arena Mall, Mammut, ÁRKÁD Győr és Nespresso Mini Boutique
MOM Park, Westend, ÁRKÁD Budapest illetve telefonon keresztül vásárolt, a promócióban résztvevő Nespresso kiegészítőkre,
édességekre érvényes legalább 3 doboz Nespresso kávékapszula egyidejű vásárlása esetén. A promóciós készletek eloszlása
eltérő lehet. A kedvezményt kizárólag Nespresso klubtagsággal rendelkező vásárló veheti igénybe. A kedvezmény
érvényesítéséhez a JOY kuponfüzetben található kuponkód szükséges. A promóciós időszakban egy klubtagsági regisztrációval,
egy rendelésben/vásárláskor összesen maximum 3 db kedvezményes Nespresso csészeszett, receptes pohár, kanál, pamutvászon
táska, Travel mug, kapszulatartó, használtkapszula-tartó és édesség vásárolható; valamint a promóciós időszak alatt 2 vásárlás
alkalmával érvényesíthető a kedvezmény, abban az esetben, ha az adott vásárlás tartalmaz legalább 3 doboz Nespresso
kávékapszulát. A kedvezmény az Adventi Naptárra nem vonatkozik. Az ajánlat változtatásának jogát Nespresso fenntartja. A
további részletekért kérjük, olvassa el az ajánlat feltételeit a www.nespresso.com oldalon vagy érdeklődjön üzleteinkben!

AZ AKCIÓ FELTÉTELEI
A promócióban résztvevő termékek: Nespresso csészék, poharak, kanalak, pamutvászon táska, Travel mug, kapszulatartók,
használtkapszula-tartó és édességek. A kedvezmény más termékre vagy készpénzre nem váltható. A promóciós időszakban egy
klubtagsági regisztrációval, egy rendelésben/vásárláskor összesen maximum 3 db kedvezményes Nespresso csészeszett, receptes
pohár, kanál, pamutvászon táska, Travel mug, kapszulatartó, használtkapszula-tartó és édesség vásárolható; valamint a promóciós
időszak alatt 2 vásárlás alkalmával érvényesíthető a kedvezmény, abban az esetben, ha az adott vásárlás tartalmaz legalább 3 doboz
Nespresso kávékapszulát. A kedvezmény az Adventi Naptárra nem vonatkozik. Az ajánlat változtatásának jogát Nespresso
fenntartja.
AKCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE: 2020. november 12. és november 15. között vagy a promóciós készlet erejéig
A kedvezményes ajánlatot az alábbi csatornákon lehet érvényesíteni:
- www.nespresso.com és Nespresso mobilalkalmazások
- Nespresso Boutique Andrássy (1061 Budapest, Andrássy út.27.)
- Nespresso Boutique Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10. Allee Bevásárlóközpont)
- Nespresso Boutique Arena Mall (1087 Budapest, Kerepesi út 9., Arena Mall Bevásárlóközpont)
- Nespresso Boutique Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ)
- Nespresso Boutique ÁRKÁD Győr (9027 Győr, Budai út 1., ÁRKÁD Bevásárlóközpont)
- Nespresso Mini Boutique MOM Park (1123 Budapest, Alkotás utca 53., MOM Park Bevásárlóközpont)
- Nespresso Mini Boutique Westend (1062 Budapest, Váci út 3., Westend City Center Bevásárlóközpont)
- Nespresso Mini Boutique ÁRKÁD Budapest (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a, ÁRKÁD Bevásárlóközpont)
- A Nespresso 06 80 2582 80-as ingyenesen hívható telefonszámán keresztül

A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MENETE:
A www.nespresso.com oldalon és mobilalkalmazásainkban:
1) Lépjen be meglévő webshop fiókjába, vagy hozzon létre új regisztrációt a weboldalon, és jelentkezzen be! 2) Helyezze
kosarába az ajánlat feltételeinek megfelelő legalább 30 darab Nespresso kávékapszulát és egyidejűleg bármely megjelölt
Nespresso kiegészítőt. A Kosár oldalon írja be a JOY kuponon szereplő kuponkódot, és a rendszer automatikusan érvényesíti
a kedvezményt.
Nespresso Boutique-okban:
1) Látogasson el valamelyik Nespresso Boutique-ba és hivatkozzon meglévő Nespresso klubtagsági számára, vagy regisztráljon a
Nespresso-nál! 2) Vásároljon az ajánlat feltételeinek megfelelően, legalább 3 doboz (30 darab) Nespresso kávékapszulát és
egyidejűleg bármely megjelölt Nespresso kiegészítőt, a vonatkozó 20% kedvezmény a JOY kupon átadása vagy bemutatása után
azonnal levonásra kerül a termék árából.
Telefonon keresztül:

1) Hívja a 06 80 2582 80 ingyenesen hívható telefonszámot és hivatkozzon meglévő Nespresso klubtagsági számára, vagy
regisztráljon a Nespresso-nál! 2) Vásároljon az ajánlat feltételeinek megfelelően, legalább 3 doboz (30 darab) Nespresso
kávékapszulát és egyidejűleg bármely megjelölt Nespresso kiegészítőt, a vonatkozó 20% kedvezmény a JOY kuponon szereplő
kuponkód bemondása után azonnal levonásra kerül a termék árából.
A kiegészítőkre vonatkozó 20% kedvezményt, a feltételek teljesülése esetén a termék árából vonjuk le. A kedvezmény és a
számlaérték közötti különbség az ügyfél számláján nem írható jóvá, és készpénzben nem kifizethető.
Az Expert és Ambassador klubtagjaink számára további 15% kedvezményt adunk a promócióban részt vevő Nespresso kiegészítők
árából. A Nespresso & YOU Klubtagsági Program keretein belül, egy klubtagsági évben egy klubtagsági regisztrációval, egy
rendelésben/vásárláskor összesen maximum 5 db kedvezményes Nespresso kiegészítő vagy édesség vásárolható; valamint egy
klubtagsági év alatt legfeljebb 6 vásárlás alkalmával vehető igénybe a kedvezmény. A 15% árkedvezmény más kiegészítőkre
vonatkozó promóciós ajánlattal összevonható. A kedvezményt a feltételek teljesülése esetén a termék árából vonjuk le, más
termékre vagy készpénzre nem váltható. A kedvezményt kizárólag Expert és Ambassador klubtagjaink vehetik igénybe.
A kedvezmény más a Nespresso által kínált kedvezménnyel, ajánlattal és promócióval nem összevonható. A kedvezményt kizárólag
Nespresso klubtagsággal rendelkező vásárló veheti igénybe. Az ajánlat változtatásának jogát Nespresso fenntartja. Nespresso
klubtag az ajánlat igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Ajánlatban foglalt valamennyi feltételt. Ha kérdése
merülne fel az ajánlat részleteivel kapcsolatban kérjük, hívja a Nespresso-t a 06 80 2582 80-as ingyenes telefonszámon! A
Nespresso jogosult visszautasítani a kedvezmény érvényesítését azokban az esetekben, amelyek alkalmával a feltételek és
előírások megkerülésével próbálják az ajánlatot igénybe venni.
Azáltal, hogy az Ügyfél a promócióban részt vesz hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációs személyes adatait a Nespresso a
Promóció lebonyolítása céljából az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Ügyfél tudomásul veszi, hogy
Nespresso az ügyfelek adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.
Az Ügyfelek promóciós vásárlási adatait a Nespresso az ügyfél inaktívvá válását követő 10 évig őrzi.
Nespresso mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. Nespresso bármikor lehetőséget biztosít az Ügyfélnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje
azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága 1123 Budapest, Alkotás utca 53 ’A’
épület. címen, a 06 80 2582 80-as telefonszám hívásával, illetve a hungary@nespresso.com e-mail címen.
Ügyfél, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől a tájékoztatást
személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról), személyes adatai helyesbítését, és személyes adatai törlését (zárolását).
Amennyiben Ügyfél a kávékapszula utalvány beváltása előtt kéri személyes adatainak törlését, a Nespresso a kávékapszula
utalvány beváltását technikai okokból nem tudja a továbbiakban biztosítani.
Ügyfél az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott
elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz. Ügyfél kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt, adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ügyfél számára.
Ezen kívül az Ügyfelet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező
által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása
szerint a Szervező székhelye, vagy az Ügyfél lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

