
Γενικοί Όροι προςφορών      

• Οι προςφορζσ ιςχφουν μόνο για τισ περιοχζσ που εξυπθρετοφν τα καταςτιματα Pizza Fan.      

• Οι τιμζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα μπορεί να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι ενδζχεται 

να διαφζρουν ανά κατάςτθμα και περιοχι.      

• Οι προςφορζσ δεν ςυνδυάηονται με άλλεσ και δεν ανταλλάςςονται με χριματα.      

• Τα προϊόντα τθσ προςφοράσ δε μποροφν να αντικαταςτακοφν με άλλα προϊόντα.      

• Οι πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν, με εξαίρεςθ τθν προςκικθ Philadelphia ςτο ςτεφάνι με 

τισ αντίςτοιχεσ χρεϊςεισ που ορίηονται ςτον τιμοκατάλογο.      

• Οι προςφορζσ ςε πίτςεσ ιςχφουν για τισ παρακάτω δεκαζξι (16) ςυνταγζσ, εκτόσ αν ςτθν προςφορά 

αναγράφονται διαφορετικζσ: Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, 

Του Ακλθτι, Πεπερονάτθ, Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερμανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, 

Γαλοποφλα Fan, Πατάτα – Μπζικον.      

• Προϊοντικά δϊρα εντόσ ι εκτόσ προςφορϊν, δεν μποροφν να αντικαταςτακοφν από άλλα προϊόντα, 

οφτε να γίνει ανταλλαγι με χριματα.      

• Ελάχιςτθ παραγγελία delivery ορίηεται ωσ τρειςιμιςι ευρϊ (3,50€). Εξαίρεςθ αποτελοφν οι περιοχζσ 

εκτόσ ορίων των καταςτθμάτων μασ, για τισ οποίεσ θ ελάχιςτθ παραγγελία διαφοροποιείται και ο 

πελάτθσ μπορεί να ενθμερωκεί από το τθλεφωνικό μασ κζντρο.      

 

• Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν τυπογραφικά λάκθ.      

• Προςφορζσ όπου δεν περιγράφονται αναλυτικά ςε κουπόνι, ζντυπο, ι μαγνθτάκι, παρουςιάηονται 

ςτο Παράρτθμα Ι. Οι Γενικοί Όροι και Ειδικοί Όροι ιςχφουν για όλεσ τισ προςφορζσ ςτο Παράρτθμα Ι, 

εκτόσ αν περιγράφεται διαφορετικά.      

     

Ειδικοί Όροι για αγορά προςφορϊν από τθλζφωνο ι από κατάςτθμα      

• Οι προςφορζσ ιςχφουν για μία παραγγελία με τθν προςκόμιςθ του αντίςτοιχου κουπονιοφ ςτο 

διανομζα.      

• Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία να αναφζρετε ότι είςτε κάτοχοσ του αντίςτοιχου κουπονιοφ 

προςφοράσ.      

• Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ περιγράφεται ςτο εκάςτοτε κουπόνι.      

     

 



Ειδικοί Όροι για αγορζσ προςφορϊν Online από το επίςθμο Site και Mobile App      

• Οι εκάςτοτε προςφορζσ προϊόντων ιςχφουν πάντα μζχρι τθν ανανζωςι τουσ ςτο θλεκτρονικό 

ςφςτθμα, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά από τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε προςφοράσ.      

• Οι Online προςφορζσ δε δφναται να καταχωρθκοφν ι επεξεργαςτοφν τθλεφωνικά.      

         

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.     

     

  Κουπόνια ΕΛΤΑ     

7€ θ πίτςα 8τµχ. από τισ παρακάτω: Παραδοςιακι, Του Ακλθτι, Gustosa. Επιλογζσ Mix Cheese: Gouda 

& Mozzarella ι Mozzarella & Cheddar ι Gouda & Cheddar. Όλεσ οι επιλογζσ µε 50% περιςςότερο τυρί. 

Οι παραπάνω πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία να 

αναφζρετε ότι είςτε κάτοχοσ αυτισ τθσ προςφοράσ. Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν τυπογραφικά 

λάκθ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα µπορεί να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι 

ενδζχεται να διαφζρουν ανά κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν  ανταλλάςςεται µε χριµατα. Παραδϊςτε το 

κουπόνι ςτο διανοµζα. Η προςφορά αυτι δε ςυνδυάηεται µε καµία άλλθ & ιςχφει για µία (1) 

παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 31/10/2019.     

     

6€ θ πίτςα 8τµχ., από 2 πίτςεσ και πάνω. Για όςεσ κζλετε, από τισ παρακάτω: Μαργαρίτα, Απλι, 

Παραδοςιακι,     

Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Ακλθτι, Πεπερονάτθ, Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερµανικι, Κλαςικι 

Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-Μπζικον. Οι παραπάνω πίτςεσ δεν 

επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία να αναφζρετε οτι είςτε κάτοχοσ 

αυτισ τθσ προςφοράσ. Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν τυπογραφικά λάκθ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ 

και τα προϊόντα µπορεί να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι ενδζχεται να διαφζρουν ανά 

κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν ανταλλάςςεται µε χριµατα. Παραδϊςτε το κουπόνι ςτο διανοµζα. Η 

προςφορά αυτι δε ςυνδυάηεται µε καµία άλλθ & ιςχφει για µία (1) παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 

31/10/2019.     

     

7€ θ πίτςα 10 τµχ., από 2 πίτςεσ και πάνω µε χωριάτικθ φουρνιςτι ηφµθ. Για όςεσ κζλετε, από τισ 

παρακάτω:     

Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Ακλθτι, Πεπερονάτθ, Ελλθνικι, 

Εξοχισ,  Γερµανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-Μπζικον. Οι 

παραπάνω πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία να 



αναφζρετε οτι είςτε κάτοχοσ αυτισ τθσ προςφοράσ. Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν τυπογραφικά 

λάκθ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα µπορεί να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι 

ενδζχεται να διαφζρουν ανά κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν     

ανταλλάςςεται µε χριµατα. Παραδϊςτε το κουπόνι ςτο διανοµζα. Η προςφορά αυτι δε ςυνδυάηεται 

µε καµία άλλθ & ιςχφει για µία (1) παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 31/10/2019.     

     

 Χορηγικά Κουπόνια     

7€ θ πίτςα 10τµχ. και δϊρο 1 αναψυκτικό 500 ml. Aπό 1 πίτςα και πάνω. Για όςεσ πίτςεσ κζλετε από τισ 

παρακάτω:     

Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Ακλθτι, Πεπερονάτθ, Ελλθνικι, 

Εξοχισ, Γερµανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-Μπζικον. Οι 

παραπάνω πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία να 

αναφζρετε ότι είςτε κάτοχοσ αυτισ τθσ προςφοράσ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα µπορεί να 

τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι ενδζχεται να διαφζρουν ανά κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν 

ανταλλάςςεται µε χριµατα. Παραδϊςτε το κουπόνι ςτον διανοµζα. Η προςφορά αυτι δεν ςυνδυάηεται 

µε καµία άλλθ & ιςχφει για µία (1) παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 30/11/2019.     

     

6€ θ πίτςα 8τµχ., από 2 πίτςεσ και πάνω. Για όςεσ πίτςεσ κζλετε από τισ παρακάτω:   

Μαργαρίτα, Απλι,    Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Ακλθτι, Πεπερονάτθ, 

Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερµανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-

Μπζικον. Οι παραπάνω πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία 

να αναφζρετε ότι είςτε κάτοχοσ αυτισ τθσ προςφοράσ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα µπορεί 

να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι ενδζχεται να διαφζρουν ανά κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν 

ανταλλάςςεται µε χριµατα. Παραδϊςτε το κουπόνι ςτον διανοµζα. Η προςφορά αυτι δεν ςυνδυάηεται 

µε καµία άλλθ & ιςχφει για µία (1) παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 30/11/2019.     

     

8€ οι 2 ατοµικζσ πίτςεσ piccole + ζνα ατοµικό Choco Krats. Οι πίτςεσ επιλογισ είναι:  

Μαργαρίτα, Απλι,    Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Ακλθτι, Πεπερονάτθ, 

Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερµανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-

Μπζικον. Οι παραπάνω πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Με τθν τθλεφωνικι ςασ παραγγελία 

να αναφζρετε ότι είςτε κάτοχοσ αυτισ τθσ προςφοράσ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα µπορεί 

να τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ κι ενδζχεται να διαφζρουν ανά κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν 

ανταλλάςςεται µε χριµατα. Παραδϊςτε το κουπόνι ςτον διανοµζα. Η προςφορά αυτι δεν ςυνδυάηεται 

µε καµία άλλθ & ιςχφει για µία (1) παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 30/11/2019.     



 

    7€ θ πίτςα 10 τµχ. + 1 αναψυκτικό 500ml. Από 1 πίτςα και πάνω. Για όςεσ πίτςεσ κζλετε από τισ 

παρακάτω:     

Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Του Ακλθτι, Πεπερονάτθ, 

Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερµανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-

Μπζικον. Οι παραπάνω πίτςεσ δεν επιδζχονται προςκικθ υλικϊν. Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν 

τυπογραφικά λάκθ. Οι τιµζσ, οι προςφορζσ και τα προϊόντα µπορεί να τροποποιθκοφν χωρίσ 

προειδοποίθςθ κι ενδζχεται να διαφζρουν ανά κατάςτθµα και περιοχι. ∆εν ανταλλάςςεται µε 

χριµατα. Παραδϊςτε το κουπόνι ςτον διανοµζα. Η προςφορά αυτι δεν ςυνδυάηεται µε καµία άλλθ & 

ιςχφει για µία (1) παραγγελία. Ιςχφει ζωσ 30/04/2020.     

     

 Inspiring Benefits    

 Η προςφορά 1 πίτςα 10τμχ. από τισ 16 κλαςικζσ ςυνταγζσ και 2 αναψυκτικά 330 ml με 8€ ιςχφει για   

online παραγγελίεσ αποκλειςτικά για τουσ υπαλλιλουσ των ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν τθσ Inspiring 

Benefits. Η προςφορά ιςχφει με εξαργφρωςθ κωδικοφ από τον Ιοφνιο ζωσ τον Δεκζμβριο 2019.   

  

 Summer Deal   

  

1 πίτςα 12τμχ. και 1 οικογενειακό  παγωτό Nirvana(470 ml)  ι Oreo(480 ml) με 13.90€  Μπορείτε να 

επιλζξετε από τισ παρακάτω 16 κλαςικζσ ςυνταγζσ πίτςασ: Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, 

Family, Καυτερι Beertuosa, Του Ακλθτι, Πεπερονάτθ, Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερμανικι, Κλαςικι Special, 

BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-Μπζικον. Επιπλζον, μπορείτε να επιλζξετε από τα 

παρακάτω οικογενειακά παγωτά Nirvana των 470ml: Choco Fudge, Cookies and Cream, Pralines and 

Cream, Choco Almond and Liquer, Chocolate and Choco Chips ι Oreo Vanilla & Cookies των 480ml. Η 

προςφορά ιςχφει για online και τθλεφωνικζσ  παραγγελίεσ delivery και take away ζωσ 31/08/2019.  

  

Cool Breeze offer   

  

1 πίτςα 12τμχ. και 3 Green Cola (330ml) με 10.90€  Μπορείτε να επιλζξετε από τισ παρακάτω 16 

κλαςικζσ ςυνταγζσ πίτςασ: Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Του 

Ακλθτι, Πεπερονάτθ, Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερμανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, 

Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-Μπζικον. Η προςφορά ιςχφει για online  παραγγελίεσ (site & app) delivery και 

take away ζωσ 11/08/2019.  



Cosmote Deals for You  

  

2 πίτςεσ 8τμχ. με 10.50€ για delivery και 9,50€ για take away. Μπορείτε να επιλζξετε από τισ παρακάτω 

16 κλαςικζσ ςυνταγζσ πίτςασ: 

 Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Του Ακλθτι, Πεπερονάτθ, 

Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερμανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-

Μπζικον. Η προςφορά ιςχφει για online και offline παραγγελίεσ delivery και take away ζωσ 31/12/2019.  

  

 

 2 πίτςεσ 8τμχ. και 2 ατομικά Nirvana με 14,90€ για delivery και 13.90€ για take away. Μπορείτε να 

επιλζξετε από τισ παρακάτω 16 κλαςικζσ ςυνταγζσ πίτςασ:  

Μαργαρίτα, Απλι, Παραδοςιακι, Gustosa, Family, Καυτερι Beertuosa, Του Ακλθτι, Πεπερονάτθ, 

Ελλθνικι, Εξοχισ, Γερμανικι, Κλαςικι Special, BBQ Chicken, Fan Special, Γαλοποφλα Fan, Πατάτα-

Μπζικον. Επιπλζον, μπορείτε να επιλζξετε από τα παρακάτω ατομικά παγωτά Nirvana των 175ml: 

Choco Fudge, Cookies and Cream, Pralines and Cream, Choco Almond and Liquer, Chocolate and Choco 

Chips. Η προςφορά ιςχφει για online και offline παραγγελίεσ delivery και take away ζωσ 31/08/2019. 


