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Οι κωδικοί κουπονιών είναι ψηφιακοί, αντιστοιχούν μόνο σε έκπτωση στο ποσό
πληρωμής και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά ή άλλου είδους προσφορά/έκπτωση
ή έγχαρτη δωροεπιταγή.
Η επίδειξη του κουπονιού είναι απαραίτητη για την εξαργύρωσή του κατά την
έναρξη της συναλλαγής.
Οι κωδικοί κουπονιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά και με άλλες
προσφορές/εκπτώσεις των Hondos Center.
Οι κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφάπαξ και μόνο μία φορά ανά
συναλλαγή για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία του κουπονιού για
προϊόντα σε απόθεμα και μόνο στα φυσικά καταστήματα Hondos Center.
Μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένα (1) ηλεκτρονικό κουπόνι ανά συναλλαγή
σε φυσικό κατάστημα Hondos Center.
Το κουπόνι δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και, αν αυτό λήξει
χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής προϊόντων, η πιθανή επιστροφή ποσού
ή η έκδοση πιστωτικού γίνεται μόνο στο τελικό ποσό χρέωσης της κάρτας, μετά από
την έκπτωση.
Η αξία του κουπονιού δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
Ισχύει γενική πολιτική επιστροφών των Hondos Center.
Τα καταστήματα Hondos Center που εξαιρούνται από την ενέργεια είναι: Κοζάνη,
Πτολεμαΐδα, Σπάρτη, Σύρος καθώς και το Ηλεκτρονικό κατάστημα Hondos Center.
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Coupon codes are digital, correspond only to a discount on the payment amount
and are not exchanged for cash or any other offer / discount, or a hardcopy coupon
discount.
The demonstration of the coupon is necessary for its redemption at the beginning of
the transaction.
Coupon codes can be used together with other offers / discounts available at
Hondos Center.
The codes can be used only once per transaction, with their full value or for greater
value of the coupon value, for products in stock and only in physical Hondos Center
stores.
Only one coupon can be used in the same transaction and only in physical Hondos
Center stores.
The coupon is not replaced in case of loss or theft and, if it expires without being
used, it is non-refundable.
In case of partial or total return of products, the possible refund or the issuance of
credit is made only in the final debit amount of the card, after the discount.
The value of the coupon is not refundable in any case.
The general return policy of Hondos Center applies.
The Hondos Center stores that are excluded from the Bonus e-coupon offers are:
Kozani, Ptolemaida, Sparta, Syros and the Hondos Center Online Shop.

