
TERMOS E CONDIÇÕES 

 

1. Oferta 

1.1. Esta oferta, promovida por Nestlé Brasil Ltda. empresa com sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, 246, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 60.409.075/0001-52 (“Nestlé”) é válida exclusivamente para consumidores, pessoas físicas ou 

jurídicas, que comprarem máquinas Nespresso®  participantes em território nacional, a partir de 20/06/2017. 

1.1.1. A data e valor da compra da máquina Nespresso® deverão ser comprovados por meio de apresentação da 

Nota ou Cupom Fiscal da compra (não será aceita Nota Fiscal Eletrônica). 

1.2. Ao comprar uma máquina Nespresso® participante e seguir os procedimentos relacionados no item 3 abaixo, o 

consumidor receberá um crédito/desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais) em seu registro no Nespresso® Club 

para ser utilizado exclusivamente na compra de cápsulas de café Nespresso® no site www.Nespresso.com, 

aplicativo Nespresso® para iPhone, iPad ou Android, Boutiques Nespresso®  ou pelo telefone gratuito 08000 7777 

737 (24 horas por dia, 7 dias por semana). 

 

2. Vigência 

2.1. A totalidade dos créditos/desconto obtidos com a participação na presente oferta deverá ser utilizada em até 90 

dias após a emissão da Nota ou Cupom Fiscal, em um só ato de compra. 

2.1.1. Os créditos/desconto não utilizados em até 90 (noventa) dias após a emissão da Nota ou Cupom Fiscal serão 

automaticamente cancelados, não podendo ser reembolsados ou convertidos em dinheiro. 

2.2. A presente oferta possui período indeterminado, sendo que o eventual término desta ocorrerá de acordo com a 

conveniência e/ou necessidade da Nestlé e será comunicado pelos canais de comunicação oficiais da marca 

NESPRESSO®. 

 

3. Recebimento do Voucher e Resgate da Oferta 

3.1. A partir de 20/06/2017, as máquinas NESPRESSO® participantes adquiridas nos seguintes canais de vendas:  

Boutiques Nespresso®, sites www.nespresso.com ou www.nespressobenefits.com.br, aplicativo Nespresso® ou 

lojas revendedoras parceiras da Nespresso® serão entregues com 01 (um) voucher de oferta. Algumas máquinas 

poderão ser entregues sem o voucher na caixa. Nestes casos, o consumidor poderá  simplesmente acessar o site 

www.nespresso.com/desconto50 e solicitar seu crédito/desconto. 

3.2. Os consumidores que comprarem as máquinas Nespresso® participantes poderão solicitar o crédito/desconto 

das seguintes formas (i) pela Internet ou (ii) pessoalmente, em uma Boutique Nespresso®. 

3.2.1. O consumidor que optar por solicitar seu crédito/desconto pela Internet deverá acessar o site 

www.nespresso.com/desconto50, efetuar seu registro seguindo as instruções na tela e anexar foto de seu 

documento de CPF ou CNPJ, da Nota ou Cupom Fiscal de compra e da etiqueta de número de série da 

máquina (código de barras locaclizado na embalagem e na bandeja de gotejamento da máquina). Os 

arquivos deverão respeitar o limite máximo de 10 (dez) megabytes cada um. O prazo para registro e envio 

de todos os documentos mencionados acima, de maneira correta e completa, é de 30 (trinta) dias após a 

emissão da Nota ou Cupom Fiscal de compra da máquina. 

http://www.nespresso.com/
http://www.nespresso.com/
http://www.nespressobenefits.com.br/
http://www.nespresso.com/desconto50


3.2.2. O crédito/desconto será concedido após a validação de toda a documentação mencionada, em até 04 

(quatro) dias úteis, sendo que a confirmação da disponibilidade do crédito/desconto será enviada para o e-

mail registrado pelo consumidor, sendo de sua responsabilidade checar na caixa de spam ou lixo eletrônico. 

3.2.3. O crédito/desconto ficará disponível na conta do Nespresso® Club até 90 dias após a emissão da Nota ou 

Cupom Fiscal de compra da máquina, para utilização em compra de cápsulas de café Nespresso® em 

qualquer dos canais oficiais Nespresso® (site ou aplicativo Nespresso®, Boutiques Nespresso® ou telefone). 

3.2.4. O comprovante do cartão de crédito não será aceito como comprovante de compra e/ou em substituição 

ao envio de Cupom ou Nota Fiscal de compra. 

3.2.5. O consumidor que optar por receber seu crédito/desconto pessoalmente deverá colar o número de série da 

máquina (código de barras localizado na embalagem e na bandeja de gotejamento) no voucher entregue no 

momento da aquisição da máquina e apresentá-lo totalmente preenchido, juntamente de seu CPF ou CNPJ 

e sua Nota ou Cupom Fiscal de compra, em uma Boutique Nespresso® em até 30 (trinta) dias após a emissão 

da Nota ou Cupom Fiscal de compra da máquina. O crédito será concedido ao consumidor diretamente em 

seu registro no Nespresso® Club para ser utilizado diretamente na Boutique no momento ou posteriormente 

no site, aplicativo ou telefone em até 90 (noventa) dias.  

 

4.  Outras Disposições 

4.1. A presente oferta não é cumulativa com outras ofertas em andamento, anteriores ou posteriores a esta, incluindo 

campanhas de crédito. 

4.2. Documentos incompletos ou ilegíveis não serão considerados válidos para o recebimento do crédito/desconto. 

Caso esse problema ocorra, o consumidor será informado pelo e-mail registrado, sendo de sua responsabilidade 

checar na caixa de spam ou lixo eletrônico. 

4.3. O valor do crédito/desconto não poderá ser utilizado para a compra de outros produtos Nespresso® que não 

sejam cápsulas de café e nem para o pagamento do frete de entrega. 

4.4. A presente oferta é limitada a até 05 (cinco) máquinas por pessoa, sendo este controle realizado por meio do 

número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e Nota Fiscal. 

4.5. A presente oferta é exclusiva para máquinas adquiridas a partir o dia 20/06/2017. 

4.6. Os produtos participantes desta oferta estão sujeitos à disponibilidade de estoque e alterações de preço sem 

aviso prévio. 

4.7. A presente oferta não é válida para máquinas Nespresso® Business Solutions, da Linha Profissional. 

4.8. Para obter mais informações a respeito desta oferta, entre em contato com o Nespresso® Club pelo telefone 

gratuito 0800 7777 737 (24 horas por dia, 7 dias por semana) ou acesse o site www.nespresso.com/desconto50.   

http://www.nespresso.com/

