Όροι Κουπονιού:
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•
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Τα e-coupons (κωδικοί κουπονιών) είναι ψηφιακοί, αντιστοιχούν μόνο σε έκπτωση
στο ποσό πληρωμής και δεν εξαργυρώνονται σε χρήματα ή άλλου είδους
προσφορά/έκπτωση ούτε μπορούν να κατανεμηθούν σε μικρότερα ποσά ή να
επιστραφεί μέρος αυτών.
Τα e-coupons έχουν συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής εξαργύρωσης τους μέσω του Bonus App της Alpha Bank.
Το ποσό του e-coupon εξαργυρώνεται ολόκληρο σε μία και μόνο παραγγελία από
την πλατφόρμα του BOX για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία του.
Η αξία του e-coupon δεν μπορεί να ισχύσει συνδυαστικά με άλλες δωροεπιταγές ή
οποιουδήποτε τύπου εκπτωτικά κουπόνια από το BOX. Μπορεί όμως να
συνδυαστεί μαζί με πόντους BOX, που μπορεί να έχει ήδη ο χρήστης, επιλέγοντας
ως τρόπο πληρωμής για την παραγγελία κάρτα και όχι μετρητά.
Το e-coupon δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, ούτε
ακυρώνεται και, αν αυτό λήξει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν επιστρέφεται
Η αξία του κουπονιού καθώς και οι Bonus πόντοι που εξαργυρώθηκαν για την
απόκτηση του, δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
Η εξαργύρωση των e-coupon μπορεί να γίνει μόνο σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο
με το ΒΟΧ κατάστημα φαγητού/καφέ.
Το κουπόνι εξαργυρώνεται είτε στο site του BOX (www.box.gr) είτε στο ΒΟΧ
application (https://boxfood.page.link/Bt2X) σε οποιοδήποτε κατάστημα καφέ ή
φαγητού.
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e-coupons are digital, correspond only to a discount on the payment amount,
cannot be exchanged for cash or any other offer/discount, and cannot be divided
into smaller amounts or refunded in part.
e-coupons are only valid for a limited time after being digitally redeemed through
Alpha Bank's Bonus App.
The e-coupon amount is redeemed in full in a single order from the BOX platform for
purchases of equal or greater value than the e-coupon value.
The value of e-coupons cannot be combined with other gift vouchers or discount
coupons from BOX. It can, however, be combined with BOX points that the user may
already have by selecting card payment instead of cash payment for the order.
e-coupon is not replaced in case of loss or theft and, if it expires without being used,
it is non-refundable.
The coupon’s value or the Bonus points used to acquire it are not refundable under
any circumstances.
e-coupons can only be redeemed at participating BOX restaurants and coffee shops.
The coupon can be redeemed at any coffee or food shop using the BOX website
(www.box.gr) or the BOX app (https://boxfood.page.link/Bt2X).

