
A nescAfé®

dolce gusto®

színt visz A kávézásbA

Pontgyûjtés: 2019. augusztus 15. – 2019. szeptember 25.
Pontbeváltás: 2019. augusztus 15. – 2019. október 6., illetve az árukészlet erejéig

Hûségpontok nélkül: 15.999 Ft Hûségpontok nélkül: 4.999 Ft

Hûségpontok nélkül: 36.990 Ft

akár

62%
kedvezménnyel*

62%
kedvezmény

30%
kedvezmény

32%
kedvezmény

A képek illusztrációk. *Minden elköltött 1000 Ft után egy hûségpont jár. A hûségakció részletei, valamint
a részvételi szabályzat megtalálhatóak a www.spar.hu weboldalon és a részt vevô áruházakban.

Éld át te is a modern kávéházi élményt otthon!

www.spar.hu

nescAfé® dolce gusto®

Piccolo AntrAchite
kAPszulás kávéfőzőgéP

nescAfé® dolce gusto®

forgAthAtó fém kAPszulAtArtó
Ø 142 mm × 340 mm

30 pont + 5.999 ft 10 pont + 3.499 ft

30 pont + 24.999 ft

nescAfé® dolce gusto®

esPertA kAPszulás
kávéfőzőgéP 

A stílusos megjelenést 
és hely takarékosságot ötvöztük 
ebben a modellben, amely 
kedvenc segítőtársad lesz 
a konyhában! Nyűgözz le 
mindenkit a kávéházi minőségű 
kávé költeményekkel,
amelyben ez a kis gép fog 
segíteni neked! 
1 db

A finn Harri Koskinen tervezte - 
24 kapszula tárolására alkalmas 
- kapszulatartó forgó kialakítása 
gondoskodik róla, hogy egyszerű-
en válogathass kedvenc kapszuláid 
között, és a tartóban rendszerezett 
színes kapszulák vidám hangulatot 
is adjanak konyhádnak.
1 db

A futurisztikus stílust és
elegáns megjelenést ötvöztük, 
így szület hetett meg ez 
a mű alkotás, amely nemcsak 
egy kávéfőző, hanem konyhád 
dísze is egyben. Segítségével 
lenyűgöző kávé költeményekkel 
lepheted meg családod, 
barátaid és magad.
1 db

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

Pontgyûjtés: 2019. augusztus 15. – 2019. szeptember 25.
Pontbeváltás: 2019. augusztus 15. – 2019. október 6.
– illetve az árukészlet erejéig

A nescAfé® dolce gusto®
színt visz A kávézásbA

50%
kedvezmény

Hûségpontok nélkül: 3.999 Ft
Egységár hûségpontokkal: 999,50 Ft/db
Egységár hûségpontok nélkül: 1.999,50 Ft/db

10 pont + 1.999 ft

nescAfé® dolce gusto®

lAtte mAcchiAto üvegPohár
2 db (ŰrtArtAlom: 270 ml/db)

Mindened a latte és a stílusos 
kávézás? Ha igen, akkor élvezd 
mostantól kedvenc tejes italod 
ebben a csodás pohárban!
A tervezők úgy alkották meg, 
hogy tökéletes társa legyen 
a habos latte italoknak, és 
a legtöbbet hozza ki belőlük.
1 szett

A tartó kapszulákat nem tartalmaz.
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A PontgYŰJtés menete
Vigyünk együtt színt a kávézásba legújabb pontgyűjtő akciónkkal!
A NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszulákat és kávégépeket úgy 
tervezik, hogy a velük készített ínycsiklandó italok minden egyes 
kortyában biztosan felfedezd a minőség és a stílus ízét. 

A NESCAFÉ® Dolce Gusto® rendszerek különlegessége, hogy 
a tej kapszuláknak köszönhetően pillanatok alatt varázsolhatsz te-
jes-habos kávécsodákat, anélkül, hogy tejet kellene habosítanod, 
vagy tejtartályt mosogatnod.

A pezsdítő eszpresszótól kezdve, a gyengéd forró csokin át, 
a habos latte macchiatoig italaink garantáltan elkápráztatják ízle-
lőbimbóidat, gyönyörködtetik a szemed és konyhádból egyenesen 
kedvenc kávézódba repítenek.

ez a kávézás modern művészete.

A SPAR Magyarország legújabb pontgyűjtő akciójában most meg-
valósíthatod otthonodban is a modern kávéházi élményt, hiszen 
a nagyszerű NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávégépek mellett ezúttal 
a márka exkluzív kávékapszuláihoz és különleges kiegészítőihez 
is kedvezményesen juthatsz hozzá.

Köszönjük, hogy ismét megtisztelsz bennünket bizalmaddal és 
bízunk benne, hogy örömödet fogod lelni ebben az újszerű kávé-
élményben!

 1.  Vásárolj 2019. augusztus 15. és szeptember 25. között bármelyik 
SPAR, INTERSPAR, CITY SPAR, SPAR partner vagy SPAR market 
áruházban.

 2.  Minden elköltött 1.000 Ft vásárlás után 1 db hűségpontot 
adunk, amelyet a pontgyűjtő füzetbe ragasztva gyűjthetsz.

3.  Gyűjts össze egy pontgyűjtő füzetben 10 vagy 30 db hűség-
pontot és megvásárolhatod a 8-féle NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
termék egyikét a feltüntetett kedvezményes áron! Amennyi-
ben 30 pontot gyűjtesz össze egy gyűjtőfüzetben, választ-
hatsz, hogy a 30 ponthoz tartozó kedvezményes áron vásáro-
lod meg a kávéfőző gépek egyikét vagy 10 pontos termékből 
választasz 3 db-ot, mindhárom termék kedvezményes árának 
egyidejű megfizetése mellett.

 4.  Vásárláshoz add le a szükséges 10 vagy 30 pontot tartalmazó 
gyűjtőfüzetet a kiválasztott termékkel/termékekkel együtt 
a pénz   tárnál, és kollégáink azonnal érvényesítik a kedvezményt.

 5.  A hűségpontok gyűjtése: 
2019. augusztus 15-től 2019. szeptember 25-ig tart.

  A hűségpontok beváltása: 
  2019. augusztus 15-től 2019. október 6-ig tart.

•  A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott pontok nem vonhatók össze. 1 db pontgyűjtő 
füzettel a beragasztott pontok és választott termékek számától függően - 1 db termék 
vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron, 10 illetve 30 db hűségpont beragasz-
tásával, vagy 20 pont mellett 2 db termék vásárolható meg, mindkét termék kedvezmé-
nyes árának egyidejű megfizetése mellett, illetve 30 db hűségponttal megvásárolható 
kedvezményes áron a kávéfőző gépek egyike vagy megvásárolható a 30 db ponttal 3 db 
termék 10 hűségpontos árhoz tartozó kedvezményes darabáron, mindhárom termék ked-
vezményes árának egyidejű megfizetése mellett. A gyűjtőfüzetbe lehetőség van 20 pontot 
beragasztani, ekkor 2 db termék 10 hűségpontos árhoz tartozó kedvezményes darabáron 
vásárolható meg, mindkét termék kedvezményes árának egyidejű megfizetése mellett. 
A gyűjtőfüzetbe érvényesen 10 db, 20 db vagy 30 db pont ragasztható be, a minimálisan 
szükséges pontszám kedvezményes áron történő termékvásárláshoz 10 db pont, továbbá 
a 10-zel maradék nélkül osztható 20 vagy 30 pont. Erre tekintettel a 10/20/30 ponton 
felül, a gyűjtőfüzetbe ragasztott 10 és 20 pont közötti, továbbá 20 és 30 pont közötti 
töredékpontok elvesznek, azok megtérítésére / beszámítására nincs lehetőség.

•  A hűségpontok készpénzre nem válthatók, és csak ezen akcióban használhatóak fel. 
A hűségakcióban résztvevő NESCAFÉ® Dolce Gusto® termékek hűségpontok nélkül is 
megvásárolhatóak, a hűségpont nélküli árakat keresd a termékek mellett!

•  A részletes részvételi szabályzat megtalálható a www.spar.hu weboldalon és a hűségak-
cióban résztvevő áruházakban. Javasoljuk, hogy hűségpontjaidat folyamatosan váltsd 
be, és ne halaszd az akció végére az összes termék megvásárlását!

•  A hűségakció nem érvényes a SPAR express és DESPAR üzletekben.

kedves vásárlónk!

41%
kedvezmény

Hûségpontok nélkül: 3.999 Ft
Egységár hûségpontokkal: 1.249,50 Ft/db
Egységár hûségpontok nélkül: 1.999,50 Ft/db

Hûségpontok nélkül: 1.699 Ft
Egységár hûségpontokkal: 6.937,50 Ft/kg 
Egységár hûségpontok nélkül: 11.798,61 Ft/kg 

Hûségpontok nélkül: 1.699 Ft
Egységár hûségpontokkal: 6.181,93 Ft/kg 
Egységár hûségpontok nélkül: 10.513,61 Ft/kg 

37%
kedvezmény

41%
kedvezmény

nescAfé® dolce gusto®

cAPPuccino Porcelán csészekészlet
2 db csésze + 2 db csészeAlJ (ŰrtArtAlom: 250 ml/db)

nescAfé® dolce gusto®

essenzA di mokA kávékAPszulA

10 pont + 2.499 ft 10 pont + 999 ft

10 pont + 999 ft

nescAfé® dolce gusto®

cAPPuccino skinnY/light
teJ- és kávékAPszulA

Ideális a NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
cappuccino italokhoz.
A csésze és az alátét látványát
összekapcsoló zöld szín pedig
gondoskodik róla, hogy italod
ne csak krémes és finom legyen,
de igazi esztétikai élmény is.
1 szett

A NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
egy ikonikus olasz kedvencet
alkotott meg ebben a variánsban.
A dél-amerikai Arabica és
a délkelet-ázsiai Robusta kávé -
 babok keveréke és a sűrű arany-
 krém a kávé tetején biztosan
a reggeled fénypontja lesz.
144 g  |  1 doboz (16 kAPszulA, 
elkészíthető csészék számA: 16)

Élvezd a krémes, habos textúrát
és a kiváló ízű pörkölt kávét újra
és újra, lelkiismeretfurdalás nélkül,
hiszen ez a cappuccino zsírmentes
és hozzáadott cukrot sem tartalmaz.
161,6 g  |  1 doboz
(8 db kávé- és 8 db teJkAPszulA,
elkészíthető csészék számA: 8)

37%
kedvezmény

Hûségpontok nélkül: 3.999 Ft
Egységár hûségpontokkal: 1.249,50 Ft/db
Egységár hûségpontok nélkül: 1.999,50 Ft/db

10 pont + 2.499 ft

nescAfé® dolce gusto®

esPresso Porcelán csészekészlet
2 db csésze + 2 db csészeAlJ (ŰrtArtAlom: 60 ml/db)

Ideális a NESCAFÉ® Dolce Gusto®
eszpresszó italokhoz.
A csésze és az alátét látványát 
összekapcsoló bíbor szín pedig 
gondoskodik róla, hogy italod
éppen olyan jól nézzen ki,
mint amennyire finom.
1 szett
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