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Με κάθε γέμισμα €25 κερδίστε
εκπτωτικά κουπόνια αξίας
μέχρι και €30
Fill up €25 and save up to
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€30 in discount coupons
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Έκπτωση
Discount

για κάθε παραγγελία αξίας τουλάχιστον €25
σε εστιατόρια που συµµετέχουν
on every order worth at least €25
at participating restaurants

€15

Έκπτωση
Discount

για κάθε παραγγελία αξίας τουλάχιστον €30
σε εστιατόρια που συµµετέχουν
on every order worth at least €30
at participating restaurants

15D30

on every order worth at least €15
at participating restaurants

05D15

για κάθε παραγγελία αξίας τουλάχιστον €15
σε εστιατόρια που συµµετέχουν

€10
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Έκπτωση
Discount

10D25

€5
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Ισχύει για Take Away, Dine-In, Delivery. Εξαιρούνται οι online παραγγελίες / Applies to Take Away, Dine-In, Delivery. Online orders are excluded

Όροι προσφοράς:

• H προσφορά ισχύει για αγορές €25 και άνω, Synergy Αµόλυβδης 95, Synergy Supreme+ Αµόλυβδης 98 και Synergy Πετρελαίου Κίνησης στα πρατήρια Esso που συµµετέχουν • Ένα
σετ κουπονιών συνολικής αξίας €30 θα προσφέρεται για αγορές µεταξύ €25 και €49.99 • Για αγορές €50 και άνω θα προσφέρονται 2 σετ κουπονιών • Ο µέγιστος αριθµός σετ κουπονιών
που θα προσφέρονται για κάθε αγορά είναι 2 • Για αγορές από το χρηµατοδέκτη, παρουσιάστε την απόδειξή σας στο ταµείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήµατος του ιδίου
πρατηρίου για να εξασφαλίσετε τα κουπόνια • Η προσφορά ισχύει µόνο στους σταθµούς Esso που συµµετέχουν στη συγκεκριµένη εκστρατεία • Τα κουπόνια προσφέρουν εκπτώσεις
στα εστιατόρια που συµµετέχουν ως ακολούθως: α) €15 έκπτωση για κάθε παραγγελία αξίας τουλάχιστον €30. β) €10 έκπτωση για κάθε παραγγελία αξίας τουλάχιστοv €25. γ) €5 έκπτωση
για κάθε παραγγελία αξίας τουλάχιστον €15 • Μόνο ένα κουπόνι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε παραγγελία • Ο πελάτης κατά την παραγγελία θα πρέπει να αναφέρει την πρόθεσή
του ότι θα κάνει χρήση της προσφοράς, να αναφέρει τον κωδικό του κουπονιού και να το παρουσιάσει κατά την πληρωµή • Το κάθε κουπόνι µπορεί να εξαργυρωθεί µόνο µια φορά, για
οποιοδήποτε προϊόν από το µενού, εκτός των προσφορών και King Savers µενού απο τα Burger King. • Αυτή η προσφορά δεν µπορεί να συνδυαστεί µε οποιαδήποτε άλλη προσφορά,
κουπόνι ή κάρτα έκπτωσης • Τα κουπόνια µπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε εστιατόριο Pizza Hut, Burger King, Taco Bell και Derlicious µέχρι 18/11/2018 • Αυτό το κουπόνι ισχύει
για κάθε µέρα της εβδοµάδας κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εστιατορίων που συµµετέχουν, για dine in, take away, delivery και Drive Thru όπου προσφέρεται • Για την υπηρεσία
παράδοσης (delivery) υπάρχει χρέωση €2 η οποία δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισµό της αξίας της παραγγελίας • Αυτό το κουπόνι δεν µπορεί να εξαργυρωθεί µε µετρητά
• Οι όροι και κανονισµοί της προσφοράς µπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση • Οι όροι και κανονισµοί καθώς και οι σταθµοί Εsso που συµµετέχουν είναι διαθέσιµοι στο
fuelprogress.com

Terms and Conditions:

• The offer is valid for purchases of €25 or more of Synergy Unleaded 95, Synergy Supreme+ Unleaded 98 and Synergy Euro Diesel at participating Esso stations • One set of coupons with
total value of €30 is offered for each purchase between €25 and €49,99 • Two sets of coupons will be offered for purchases of €50 and above • The maximum number of coupon sets to be
offered per purchase is 2 • For purchases made through the Outdoor Payment Terminal (OPT), receive your coupons by presenting the OPT receipt to the cashier of the same station during
opening hours • The offer is valid only at participating Esso stations • The coupons offer discounts at participating restaurants, as follows: a) €15 discount on every order worth at least €30.
b) €10 discount on every order worth at least €25. c) €5 discount on every order worth at least €15 • Only one coupon can be used per order • On ordering, the customer must express his/her
intention to use the offer, state the coupon code and present it upon payment • Every coupon can be redeemed only once for any item from the menu, except “value offers” and King Savers
menu from Burger King • This offer cannot be combined with any other offer, coupon or discount card • The coupons can be redeemed at any of the Pizza Hut, Burger King, Taco Bell and
Derlicious until 18/11/2018 • The coupons are valid every day of the week during the opening hours of the participating restaurants; for dine in, take away, delivery and Drive Thru where
available • A delivery fee of €2 is charged for delivery service; the delivery fee is not taken into account to determine the order amount • The coupons cannot be exchanged for cash
• The terms and conditions of the offer may change without notice • The terms and conditions and the list of participating Esso stations are available at fuelprogress.com

Ισχύουν όροι και κανονισµοί

Ισχύουν όροι και κανονισµοί

Ισχύουν όροι και κανονισµοί

Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τους όρους και
κανονισµούς που ισχύουν στο fuelprogress.com
ή στα πρατήρια Esso που συµµετέχουν.

Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τους όρους και
κανονισµούς που ισχύουν στο fuelprogress.com
ή στα πρατήρια Esso που συµµετέχουν.

Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τους όρους και
κανονισµούς που ισχύουν στο fuelprogress.com
ή στα πρατήρια Esso που συµµετέχουν.

Ισχύει για dine-in, take away και delivery.

Ισχύει για dine-in, take away και delivery.

Ισχύει για dine-in, take away και delivery.

Terms and conditions apply

Terms and conditions apply

Terms and conditions apply

Terms and conditions can be found
at fuelprogress.com or participating Esso stations.

Terms and conditions can be found
at fuelprogress.com or participating Esso stations.

Terms and conditions can be found
at fuelprogress.com or participating Esso stations.

Valid for dine-in, take away and delivery.

Valid for dine-in, take away and delivery.

Valid for dine-in, take away and delivery.

