
*Oferty ważne do 31.12.2018 r.

Najlepsze pomysły rodzą się przy  
filiżance kawy Nespresso.  
Nie pozwól, aby zabrakło jej  
w Twoim biurze.

Skorzystaj z wyjątkowych ofert* na ekspresy Nespresso Professional  
i ciesz się doskonałym smakiem kawy przez cały rok.



Filiżanka doskonałej kawy potrafi zastąpić wiele słów. Może pomóc rozpocząć rozmowę,  
zakończyć transakcję lub sprawić, że pracownicy i klienci poczują się wyjątkowi. Oferując  
filiżankę doskonałej jakości kawy Nespresso, pokazujesz innym, że przywiązujesz wagę  
do szczegółów oraz dbasz o to, by Twoje miejsce pracy sprawiało pozytywne wrażenie. 

Wejdź do świata doskonałej kawy Nespresso i znajdź swoje ulubione spośród 13 rodzajów  
mieszanek. Delektuj się nimi codziennie dzięki ekspresom Nespresso Professional.  

Do końca 2018 roku możesz kupić modele Zenius i Gemini na specjalnych  
warunkach. Znajdź swoje ulubione mieszanki i wybierz najlepszą ofertę dla siebie.

Box – pudełko zawierające 50 szt. kapsułek kawy
Tuba – plastikowa tuba z 30 kapsułkami kawy, dedykowana do dyspenserów w systemie Tower
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LUNGO  
ORIGIN GUATEMALA

nnnnnn  6
Box (50 sztuk)  7.156.937              
Tuba (30 sztuk)  7.262.318

RISTRETTO

nnnnnnnnn  9
Box (50 sztuk)  3.422.884
Tuba (30 sztuk)  3.958.794

ESPRESSO FORTE

nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  3.422.838
Tuba (30 sztuk)  3.958.761

RISTRETTO ORIGIN INDIA

nnnnnnnnnn  10
Box (50 sztuk)   4.650.412

RISTRETTO INTENSO

nnnnnnnnnnnn 12
Box (50 sztuk)  6.745.173
Tuba (30 sztuk)  6.799.134

ESPRESSO LEGGERO
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Box (50 sztuk)  3.422.849
Tuba (30 sztuk)  3.958.759

ESPRESSO ORIGIN BRAZIL
nnnn  4
Box (50 sztuk)  7.156.926   
Tuba (30 sztuk)  7.262.307LUNGO FORTE

nnnn  4
Box (50 sztuk)  3.422.851                            
Tuba (30 sztuk)  3.958.772

LUNGO LEGGERO

nn  2
Box (50 sztuk)  3.422.862                            
Tuba (30 sztuk)  3.958.715

LUNGO  
DECAFFEINATO

nnnn  4
Box (50 sztuk  3.422.873   
Tuba (30 sztuk)  3.958.783

ESPRESSO  
DECAFFEINATO

nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  4.344.983

ESPRESSO VANILLA  
nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  9.148.853
Tuba (30 sztuk)  9.148.875

ESPRESSO CARAMEL  
nnnnnnn  7
Box (50 sztuk)  9.148.842   
Tuba (30 sztuk)  9.148.864



Zenius za 780 zł netto 
– skorzystaj ze specjalnej ceny na ekspres  
przy zakupie 20 pudełek kawy Nespresso**.

• Szczegółowy opis ekspresu znajdziesz na stronie:  
www.kawadlabiznesu.pl/ekspresy/zenius 

• Kod produktu: 5.563.884

Cena regularna ekspresu: 1 400 zł netto

Kup intuicyjny i szybki ekspres Zenius  
w specjalnej ofercie*.Zenius

Szczegóły oferty dostępne na www.kawadlabiznesu.pl



Szczegóły oferty dostępne na www.kawadlabiznesu.pl

Gemini za 3 950 zł netto 
– skorzystaj ze specjalnej ceny na ekspres  
przy zakupie 40 pudełek kawy Nespresso**.
– dodatkowo otrzymasz od nas komplet 
odkamieniaczy oraz Autocappucino – urządzenie 
wielokrotnego użytku, zastępujące jednorazowe 
słomki i dysze.

Gemini

• Szczegółowy opis ekspresu znajdziesz na stronie:  
www.kawadlabiznesu.pl/ekspresy/gemini-223 

• Kod produktu: 6.130.737

Cena regularna ekspresu: 6 000 zł netto

Kup dwugłowicowy ekspres  
Gemini z funkcją spieniania mleka  
w specjalnej ofercie*.



Oferta nie obowiązuje klientów branży HoReCa: hoteli, restauracji i firm cateringowych.
Regulamin oferty dostępny w siedzibie Lyreco Polska i na stronie www.kawadlabiznesu.pl

Jak skorzystać z ofert?
Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta Lyreco  

lub Działem Obsługi Klienta NBS  
tel.: 801 307 007 lub 22 730 70 07  

e-mail: kawa@lyreco.com 

* Oferty ważne do 31.12.2018 r.

** Oferta dotyczy opakowań kawy Nespresso w pudełkach  
po 50 sztuk kapsułek z mieloną i paloną kawą. 

Podczas składania zamówienia powołaj się na promocję i skorzystaj  
z ceny specjalnej na ekspres Zenius lub Gemini. Odbierz zamówienie  

i delektuj się wyjątkową kawą Nespresso.


