
*Actie enkel geldig bij aankoop van een deelnemende NESCAFÉ Dolce Gusto machine van 1 februari t/m 31 maart 2023 in een deelnemende winkel in Nederland. Aanbod in vorm van terugbetaling. 
Maak gebruik van een terugbetaling van 5 NESCAFÉ Dolce Gusto dozen van 16 capsules naar keuze - Starbucks en XL- en voordeelverpakkingen zijn uitgesloten. 

De terugbetaling wordt uitgevoerd op het vermelde bankrekeningnummer.mer. 

BELANGRIJK
De deelnemer dient in het bezit te zijn van het originele aankoopbewijs van de 
Krups NESCAFÉ Dolce Gusto ko�  emachine en het aankoopbewijs van de 5 dozen 
van 16 capsules om de aanvraag in te dienen en dient deze te bewaren tot de 
aanvraag is afgerond. De datum op het aankoopbewijs geldt ook als bewijs voor 
de aankoopdatum. 

ACTIEVOORWAARDEN

 Actie enkel geldig bij aankoop van een deelnemende NESCAFÉ Dolce Gusto 
 machine van 1 februari t/m 31 maart 2023 in de deelnemende winkelpunten 
 in Nederland.

 Aanbod in de vorm van terugbetaling. Let op: enkel NESCAFÉ Dolce Gusto  
 dozen van 16 capsules worden terugbetaald, Starbucks en XL- en 
 voordeelverpakkingen zijn uitgesloten.

  Actie niet geldig bij aankoop van een machine via de webshop van 
 NESCAFÉ Dolce Gusto.

  De aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen.

   De 5 NESCAFÉ Dolce Gusto dozen van 16 capsules naar keuze kunnen gekocht 
 worden in een winkel naar keuze of via de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto
  (www.dolce-gusto.nl). 

  Aanvragen kunnen tot en met 30 april 2023 ingestuurd worden.

  Maximaal één aanvraag per persoon en per actie. 

  Aanbieding voorbehouden aan consumenten met uitzondering van 
 handelaren, wederverkopers en andere tussenpersonen.

 Door je verzoek in te dienen, accepteer je de bovenstaande voorwaarden. 
 Ondervind je problemen tijdens je online aanvraag? Neem dan contact 
 op met onze consumentendienst via het nummer 0800 365 2348

HOE WERKT DEZE ACTIE? 

JOUW KOFFIEBAR,
GEWOON THUIS

Koop een deelnemende Krups NESCAFÉ Dolce 
Gusto machine in de periode van 1 februari t/m 
31 maart 2023

KP2401 | Wit KP440E | Titanium KP2708 | Zwart

KP1A01 | Wit

KP340B | Grijs

KP1201 | Wit

KP240B | Antraciet KP240A | Taupe

KP1A05 | Rood

KP3405 | Rood

KP1208 | Zwart

KP1A08 | Zwart

KP3408 | Zwart
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Koop je 5 favoriete dozen NESCAFÉ Dolce 
Gusto capsules in een winkel naar keuze 

SMS JOUWKOFFIEBAR 
naar +31 97 01 02 41 241

SCAN de QR-code

BEZOEK dolce-gusto.nl/promotie

Volg de stappen om je terugbetaling van 5 
dozen NESCAFÉ Dolce Gusto capsules 
te ontvangen

www.dolce-gusto.nl/promotie

GENIO S BASIC GENIO S PLUS

MINI ME

GENIO S TOUCH INFINISSIMA TOUCH

PICCOLO XS INFINISSIMA

 Of

 Of

KP1701 | Wit

KP1705 | Rood

KP1708 | Zwart

5 DOZEN KOFFIE 
TERUGBETAALD 

BIJ AANKOOP VAN EEN DEELNEMENDE 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO MACHINE


