
www.dolce-gusto.be/actie

HOE GENIET JE  
VAN DIT VOORDEEL?

1 Koop je deelnemend  
NESCAFÉ Dolce Gusto toestel.

2 Koop je 2 favoriete dozen  
NESCAFÉ Dolce Gusto capsules.

3
SMS COFFEETOUCH-NL 
naar 0460 21 35 80

of SCAN 
de QR-code

of BEZOEK  
dolce-gusto.be/actie

4
Volg de stappen om je terugbetaling tot 
maximum € 40 op je toestel te ontvangen 
alsook je terugbetaling van 2 NESCAFÉ 
Dolce Gusto dozen van 16 capsules 
naar keuze.

YOUR COFFEE SHOP
AT HOME

ACTIEVOORWAARDEN
 Actie enkel geldig bij aankoop van een deelnemend NESCAFÉ Dolce  
Gusto toestel van 01/04/2022 t.e.m. 30/06/2022 in de deelnemende 
winkelpunten in België en G.H. Luxemburg.

 Aanbod in de vorm van terugbetaling.
 De aanbieding is niet cumuleerbaar met andere acties en/of 
aanbiedingen.

 Actie niet geldig bij aankoop van een toestel op de webshop van 
NESCAFÉ Dolce Gusto.

 De 2 NESCAFÉ Dolce Gusto dozen van 16 capsules kunnen gekocht 
worden in de winkel van je keuze of via de webshop van NESCAFÉ 
Dolce Gusto www.dolce-gusto.be 

 Alle aanvragen dienen uiterlijk op 14/07/2022 in ons bezit te zijn.
 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 contact op met onze con-
sumentendienst via het nummer 02 529 55 13.

BELANGRIJK
Hou een kopie van het aankoopbewijs van je toestel 
(aankoopfactuur of kassaticket) goed bij alsook het 
kassaticket van je 2 aangekochte dozen van 16 capsules 
om de aanvraag in te dienen.

* Actie enkel geldig bij aankoop van een deelnemend NESCAFÉ Dolce Gusto toestel van 01/04/2022 t.e.m. 30/06/2022 in de deelnemende winkelpunten in België en G.H. Luxemburg. 
Aanbod in de vorm van terugbetaling. Geniet van een terugbetaling van 2 NESCAFÉ Dolce Gusto dozen van 16 capsules naar keuze en een terugbetaling van maximum € 40 op je NESCAFÉ 
Dolce Gusto toestel. NESCAFÉ Dolce Gusto vergoedt je het verschil tussen het bedrag van het toestel vermeld op je kassaticket en de promoprijs. Aanbevolen prijs door leverancier Groupe 
SEB België. Distributeurs/detailhandelaren zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de verkoopprijs. De terugbetaling wordt uitgevoerd op het vermelde bankrekeningnummer.

€ 49,99
na terugbetaling

€ 59,99 
na terugbetaling

€ 69,99 
na terugbetaling

€ 89,99 
na terugbetaling

€ 109,99 
na terugbetaling

€ 59,99
na terugbetaling

€ 69,99 
na terugbetaling

€ 79,99 
na terugbetaling

BIJ AANKOOP VAN EEN DEELNEMEND NESCAFÉ Dolce Gusto TOESTEL

TOT MAX. € 40 
+ 2 DOZEN VAN 16 CAPSULES
TERUGBETAALD*

€ 89,99 
na terugbetaling

LUMIOMINI MEINFINISSIMAPICCOLO XS

 KP1A0110 | YY4324FD

 KP1A0510 | YY4323FD

 KP1A0810 | YY4322FD

 KP240110 | YY4509FD  KP340510 | YY4502FD

 KP340810 | YY4504FD

 KP130110 | YY2993FD

 KP130510 | YY2994FD

 KP130810 | YY2995FD

 KP310510 | YY4055FD

 KP310810 | YY4053FD

 KP270810 | YY4652FD 

 KP270A10 | YY4653FD 

 KP120H10 | YY4236FD

 KP120810 | YY3004FD

ESPERTAGENIO S+GENIO S

 KP170110 | YY3864FD

 KP170510 | YY3862FD

 KP170810 | YY3863FD

INFINISSIMA TOUCH GENIO S TOUCH

 KP440E10 | YY4507FD

NIEUW

https://hashting.promo/ndgxinfinissimatouchconsoq220222/coffeetouch?language=nl
https://www.dolce-gusto.be/machines-acties
https://www.dolce-gusto.be/machines-acties

