Γενικοί Όροι προσφορών
•

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τις περιοχές που εξυπηρετούν τα καταστήματα Pizza Fan.

•

Οι τιμές, οι προσφορές και τα προϊόντα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κι ενδέχεται
να διαφέρουν ανά κατάστημα και περιοχή.

•

Οι προσφορές δεν συνδυάζονται με άλλες και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

•

Τα προϊόντα της προσφοράς δε μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα προϊόντα.

•

Οι πίτσες δεν επιδέχονται προσθήκη υλικών, με εξαίρεση την προσθήκη Philadelphia στο στεφάνι με τις
αντίστοιχες χρεώσεις που ορίζονται στον τιμοκατάλογο.

•

Οι προσφορές σε πίτσες ισχύουν για τις παρακάτω δεκαέξι (16) συνταγές, εκτός αν στην προσφορά
αναγράφονται διαφορετικές: Μαργαρίτα, Απλή, Παραδοσιακή, Gustosa, Family, Καυτερή Beertuosa,
Του Αθλητή, Πεπερονάτη, Ελληνική, Εξοχής, Γερμανική, Κλασική Special, BBQ Chicken, Fan Special,
Γαλοπούλα Fan, Πατάτα – Μπέικον.

•

Προϊοντικά δώρα εντός ή εκτός προσφορών, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα προϊόντα,
ούτε να γίνει ανταλλαγή με χρήματα.

•

Ελάχιστη παραγγελία delivery ορίζεται ως τέσσερα ευρώ (4€). Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές εκτός
ορίων των καταστημάτων μας, για τις οποίες η ελάχιστη παραγγελία διαφοροποιείται και ο πελάτης
μπορεί να ενημερωθεί από το τηλεφωνικό μας κέντρο.

•

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

•

Προσφορές όπου δεν περιγράφονται αναλυτικά σε κουπόνι, έντυπο, ή μαγνητάκι, παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Ι. Οι Γενικοί Όροι και Ειδικοί Όροι ισχύουν για όλες τις προσφορές στο Παράρτημα Ι, εκτός
αν περιγράφεται διαφορετικά.

Ειδικοί Όροι για αγορά προσφορών από τηλέφωνο ή από κατάστημα
•

Οι προσφορές ισχύουν για μία παραγγελία με την προσκόμιση του αντίστοιχου κουπονιού στο
διανομέα.

•

Με την τηλεφωνική σας παραγγελία να αναφέρετε ότι είστε κάτοχος του αντίστοιχου κουπονιού
προσφοράς.

•

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς περιγράφεται στο εκάστοτε κουπόνι.

Ειδικοί Όροι για αγορές προσφορών Online από το επίσημο Site και Mobile App
•

Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων ισχύουν πάντα μέχρι την ανανέωσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της εκάστοτε προσφοράς.

•

Οι Online προσφορές δε δύναται να καταχωρηθούν ή επεξεργαστούν τηλεφωνικά.

Παράρτημα Ι.
OPOI ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7€ 3 SANDWICH ΖΥΜΩΤΑ
•

H προσφορά ισχύει για 3 Ζυμωτά Sandwich επιλογής του πελάτη από τα παρακάτω: Sandwich Ζυμωτό
Αλλαντικών, Sandwich Ζυμωτό Γαλοπούλα, Sandwich Ζυμωτό Κοτόπουλο.

•

Η προσφορά ισχύει για μία παραγγελία έως 30/04/2018 με την προσκόμιση του αντίστοιχου κουπονιού
στο διανομέα.

•

Η προσφορά ισχύει για όσο διάστημα διατίθενται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

OPOI ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9,50€ 1 DOUBLE PIZZA BURGER – ΤΟΡΤΙΓΙΑ MOZZARELLA + 2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330ML
•

H προσφορά ισχύει για 1 πίτσα Double Pizza Burger-Τορτίγια Mozzarella + 2 αναψυκτικά 330ml
επιλογής του πελάτη από τα παρακάτω: Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Max, 7UP, Ήβη Μπλε, Ήβη
Σόδα.

•

Η προσφορά ισχύει για μία παραγγελία έως 30/04/2018 με την προσκόμιση του αντίστοιχου κουπονιού
στον διανομέα.

•

Η προσφορά ισχύει για όσο διάστημα διατίθενται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

OPOI ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9,50€ 1 DOUBLE PIZZA – ΤΟΡΤΙΓΙΑ MOZZARELLA + 2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330ML o H προσφορά
ισχύει για 1 πίτσα εκ των Double Pizza Burger-Τορτίγια Mozzarella ή Double Pizza Γύρος-Τορτίγια
Mozzarella ή Double Pizza Chicken -Τορτίγια Mozzarella, σε συνδυασμό με 2 αναψυκτικά 330ml
επιλογής του πελάτη από τα παρακάτω: Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Max, 7UP, Ήβη Μπλε,
Ήβη Σόδα.
•

Η προσφορά ισχύει για μία παραγγελία έως 30/04/2018 με την προσκόμιση του αντίστοιχου κουπονιού
στον διανομέα.

•

Η προσφορά ισχύει για όσο διάστημα διατίθενται τα συγκεκριμένα προϊόντα.

