
ΟΡΟΙ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ  

 Το κουπόνι είναι ψηφιακό και ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια με το σήμα bp στην Ελλάδα 

για αγορά καυσίμων κίνησης οχημάτων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο ή φυσικό 

αέριο). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ μόνο για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας 

από την αξία του κουπονιού. Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το κουπόνι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.  

 Η χρήση του κουπονιού μπορεί να γίνει έως την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται σε 

εμφανές σημείο μετά την πάροδο της οποίας απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν η αξία 

του προμηθευόμενου προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την αξία του κουπονιού, ο 

κάτοχος του κουπονιού θα πρέπει να εξοφλήσει την διαφορά με τους τρόπους που 

γίνονται δεκτοί στο πρατήριο όπου γίνεται η χρήση του κουπονιού. 

 Εάν η αξία του προμηθευόμενου προϊόντος είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, 

δεν επιστρέφεται ή πιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο η προκύπτουσα διαφορά στον 

κάτοχο του κουπονιού. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα (1) κουπόνι ανά συναλλαγή στα επιλεγμένα 

πρατήρια bp στην Ελλάδα για αγορά καυσίμων κίνησης οχημάτων (βενζίνη, πετρέλαιο 

κίνησης, υγραέριο ή φυσικό αέριο).  

 Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε 

ποσό, για συνδυαστικές αγορές (πχ καύσιμα με τρόφιμα, καύσιμα με λιπαντικά κλπ) 

ακόμα και εάν καταβληθεί από τον κάτοχο του κουπονιού η τυχόν συμπληρωματική αξία 

της διαφοράς των εν λόγω αγορών. 

 Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες προσφορές εξαργύρωσης 

Bonus πόντων.  

 Η επίδειξη του ψηφιακού κουπονιού είναι απαραίτητη για την εξαργύρωση στο ταμείο 

των  πρατηρίων  bp κατά την έναρξη της συναλλαγής. 

 Η  χρήση του ψηφιακού κουπονιού εφαρμόζεται στο ποσό πληρωμής και δεν ισχύει για 

έκπτωση σε άλλα προϊόντα που πωλούνται στα πρατήρια. 

 Η χρήση  και η εξαργύρωση τoυ  ψηφιακού κουπονιού γίνεται κατά την πληρωμή  στο 

ταμείο του αποδεχόμενου αυτού πρατηρίου πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων 

αποκλειστικά και μόνο όταν και εφ’ όσον υπάρχει ενεργή σύνδεση (οn line) της 

επιχείρησης αυτής με το οικείο μηχανογραφικό σύστημα προς έλεγχο και επικύρωση της 

αξίας του κουπονιού. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσει να συνδεθεί η επιχείρηση 

στο εν λόγω μηχανογραφικό σύστημα ή συντρέχει οποιοδήποτε άλλο περιστατικό (λχ 

ανωτέρα βία) που εμποδίζει ή περιορίζει την λειτουργία της επιχείρησης ή τη χρήση του 

κουπονιού, τότε  αναστέλλεται προσωρινά, για όσο διάστημα υπάρχει το ως άνω 

κώλυμα, η χρήση του κουπονιού.  

 Το κουπόνι δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση μη χρήσης του, απώλειας ή κλοπής και αν 

αυτό λήξει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, απενεργοποιείται αυτόματα και δεν 

επιστρέφεται. Δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλου είδους προσφορά/έκπτωση. 

Επίσης, δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλο κουπόνι ίσης αξίας στην περίπτωση 

μερικής ή ολικής επιστροφής/αλλαγής προϊόντων αφού η αξία του κουπονιού δεν 

επιστρέφεται.  

 Τα επιλεγμένα πρατήρια με το σήμα  bp που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό 

κουπόνι μπορείτε να τα δείτε εδώ https://bit.ly/3HT6tJv  

 

 



COUPON TERMS  

 Coupon codes are digital, and are valid at selected bp petrol stations in Greece for the 

purchase of vehicle fuels (gasoline, diesel, LPG or natural gas). The total amount of the 

coupon should be used once for purchases equal to or greater than the value of the 

coupon. The coupon amount can only be used as described below. 

 The coupon can be used until the expiry date mentioned after which it is automatically 

deactivated. If the value of the product supplied is greater than the value of the coupon, 

the holder of the coupon must pay the difference in the ways accepted at the gas station 

where the coupon is used. 

 If the value of the product supplied is less than the value of the coupon, the difference is 

not refunded or credited in any way to the holder of the coupon. 

 Only one (1) coupon can be used per transaction at selected bp gas stations in Greece for 

the purchase of vehicle fuels (petrol, diesel, LPG or natural gas). 

 The coupon cannot be used in any way and for any amount, for combined purchases (eg 

fuel with food, fuel with lubricants, etc.) even if any additional value of the difference of 

the purchases is paid by the holder of the coupon. 

 The coupon can be used in conjunction with other Bonus points redemption offers. 

 The demonstration of the electronic coupon is necessary for redemption at the cashier of 

the bp petrol stations at the beginning of the transaction. 

 The use and redemption of the electronic coupon is made upon payment at bp stations 

and corresponds only to a discount on the payment amount for vehicle fuels and do not 

apply on discounts on other services or products.  

 The use and redemption of the digital coupon is made exclusively on stations that accept 

them and only when and as long as there is an active connection (on line) of the business 

with the relevant computing system to check and validate the value of the coupon. If for 

any reason the business cannot be connected to the computing system or there is any 

other incident (e.g. force majeure) that prevents or limits the operation of the business or 

the use of the coupon then the use of the coupon is temporarily suspended, as long as the 

above obstacle exists. 

 The coupon is not replaced in case of non-use, loss, or theft and, if it expires without being 

used, it is automatically deactivated and non-refundable. Coupon codes correspond only 

to a discount on the payment amount and are not exchanged for cash or any other offer 

/ discount. Also, it cannot be exchanged for cash or another coupon of equal value in the 

case of a partial or total return/exchange of products since the value of the coupon is non-

refundable. 

 The selected bp petrol stations where the coupon can be used can be found here 

https://bit.ly/3HT6tJv 


