
T E R M O S  E  C O N D I Ç Õ E S  

C A M P A N H A  1 5  A N O S  N E S C A F É ®  D O L C E  G U S T O ®  

 

1) DESCRIÇÃO DA OFERTA 

Esta Campanha é válida na compra de uma máquina de café dos seguintes modelos 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Basic, Genio S Plus, Genio S Touch e Infinissima 

Touch, e consiste na oferta de um voucher no valor equivalente ao da máquina 

adquirida, convertido em vários códigos promocionais para compra futura de cápsulas 

e acessórios no website https://www.dolce-gusto.pt. 

 

 

2) COMO PARTICIPAR 

I. Escolha e adquira a sua máquina de café nos modelos abrangidos pela Campanha 

nos pontos de venda parceiros aderentes. Esta Campanha não é acumulável com 

outras campanhas em vigor, e a sua disponibilidade fica reservada ao período da 

Campanha e ao stock existente. 

 

II. Para ativar a sua oferta, deve: 

a) Aceder a https://www.dolce-gusto.pt e registar o código promocional que se 

encontra no interior do folheto da máquina e registar a sua máquina abrangida pela 

Campanha na sua conta de utilizador. Se não for utilizador, deve registar-se. Siga 

as instruções no folheto que se encontra no interior da caixa da sua nova máquina 

de café para finalizar o registo.  

b) Depois deste registo, o valor associado ao seu código promocional fica disponível 

na sua conta, para ser utilizado de forma parcial em compras sucessivas mínimas de 

20€.  

c) Estes descontos parciais devem ser usados nas suas compras online e devem ser 

escolhidos no momento da revisão da sua encomenda. 

d) Só poderá utilizar um desconto parcial por cada compra e esta compra deve ser no 

valor mínimo de 20€.  

e) Adicione, assim, no cesto os produtos garantindo que, após aplicar o desconto, 

cumpre a compra mínima de 20€. 

f) Poderá usar o seu código promocional nas suas próximas encomendas na loja online 

(não acumulável com packs e outras promoções em vigor), até ao limite do seu 

valor.  

 

Cada modelo de máquina gera vouchers de desconto de valores diferentes, mas sempre 

cobrindo a totalidade do valor da máquina que comprou na Campanha.  

Assim,  

KRUPS Genio S Basic 

Ao registar a sua máquina receberá 110€ de desconto para ser usado em vouchers de 

10€ por cada compra mínima de 20€ (ou seja, em 11 encomendas em dolce-gusto.pt). 



 

KRUPS Genio S Plus 

Ao registar a sua máquina receberá 120€ de desconto para ser usado em vouchers de 

20€ por cada compra mínima de 20€ (ou seja, em 6 encomendas em dolce-gusto.pt). 

 

KRUPS Genio S Touch 

Ao registar a sua máquina receberá 140€ de desconto para ser usado em vouchers de 

20€ por cada compra mínima de 20€ (ou seja, em 7 encomendas em dolce-gusto.pt). 

 

KRUPS Infinissima Touch 

Ao registar a sua máquina receberá 140€ de desconto para ser usado em vouchers de 

20€ por cada compra mínima de 20€ (ou seja, em 7 encomendas em dolce-gusto.pt). 

 

 

Para usufruir dos vales de descontos nas compras seguintes deverá repetir estes passos 

para aplicar o desconto nas suas próximas encomendas, i.e., incluindo o código 

promocional associado à sua conta. 

 

III. A devolução da máquina, ressalvando-se situações em que ocorre o exercício pelo 

Cliente do direito legal de garantia do equipamento, implica a anulação dos vales 

promocionais atribuídos, reservando-se a Nestlé o direito de reclamar os vouchers 

indevidamente utilizados. 

 

IV. Campanha válida até 31/01/2023.  

A ativação do código promocional na sua Conta de Cliente deve ser realizada até ao 

dia 31/03/2023, sob pena de não validação do benefício da campanha por 

NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Os vouchers em Conta terão um limite máximo para 

utilização de 2 anos – findo o qual serão eliminados parcial ou totalmente.  

 

 

3) OUTRAS CONDIÇÕES 

• A utilização do código promocional está limitada a apenas uma conta de utilizador. 

• Esta campanha não é acumulável com outras promoções NESCAFÉ® Dolce 

Gusto®/KRUPS. 

• Os vouchers de desconto disponibilizados na conta de cliente deverão ser utilizados 

até à data de validade indicada na conta de utilizador. 

• A compra de uma máquina constitui a condição essencial para usufruir dos vouchers 

de desconto em dolce-gusto.pt 

• NESCAFÉ® Dolce Gusto® reserva o direito de exigir a devolução dos vouchers 

indevidamente utilizados pelo participante, bem como recurso a outros meios judiciais 

à sua disposição, quando verifique qualquer situação que se considere fraudulenta ou 

abusiva. 

 

 



4) AS PARTICIPAÇÕES SERÃO CONSIDERADAS NULAS NAS SEGUINTES 

SITUAÇÕES: 

• Devolução da máquina, exceto quando abrangida pela garantia, caso em que serão 

anulados os vouchers de desconto. 

• Sempre e quando a NESCAFÉ® Dolce Gusto® identifique situações fraudulentas, 

desvirtuando as regras e requisitos da campanha, nomeadamente a do limite de uma 

unidade por utilizador real. 

• NESCAFÉ® Dolce Gusto® reserva-se o direito de não considerar as participações 

que não cumpram as condições previstas nos presentes termos e condições. 

 

 

5) APOIO AO CLIENTE 

Para mais informações contacte o Serviço ao Consumidor NESCAFÉ® Dolce Gusto®: 

800 200 153 (grátis) 08:30-20:30 (segunda a sábado, exceto feriados) 


