ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ E-VOUCHER_30 COSMOTE
Ο Εκπτωτικός Κωδικός είναι αξίας 30€.
1. Κάθε Εκπτωτικός Κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή COSMOTE μέχρι
31/05/2016 και ισχύει μόνο για αγορά εμπορευμάτων. Δεν ισχύει για εξόφληση λογαριασμών COSMOTE ή ΟΤΕ, για
αγορά Χρόνου Ομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο ή για παροχή υπηρεσιών. Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας
δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του Εκπτωτικού Κωδικού.
2. Ο Εκπτωτικός κωδικός ανταλλάσσεται μόνο με εμπορεύματα ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας.
3. Οι Εκπτωτικοί κωδικοί του E-VOUCHER_30. δεν συνδυάζονται με Δωροεπιταγές από άλλες προωθητικές
ενέργειες της COSMOTE. Δύναται όμως να συνδυαστούν με Δωροεπιταγές της ίδιας προωθητικής ενέργειας.
Μπορούν να εξαργυρωθούν ταυτόχρονα περισσότερες από 1 (μία) δωροεπιταγές ανά απόδειξη λιανικής
πώλησης/τιμολόγιο.
4. Ο Εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθεί με μετρητά.
5. Κάθε Εκπτωτικός Κωδικός αποστέλλεται με SMS που περιέχει ένα εξαψήφιο μοναδικό κωδικό και για την
εξαργύρωση του επιδεικνύεται στο κατάστημα το SMS που έστειλε η COSMOTE στο συνδρομητή. Κάθε Εκπτωτικός
Κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μία φορά.
6. Για την εξαργύρωση του Εκπτωτικού Κωδικού γίνεται έλεγχος εγκυρότητας από το κατάστημα. Σε περίπτωση που ο
Εκπτωτικός Κωδικός δεν είναι έγκυρος ή έχει ήδη εξαργυρωθεί δεν είναι δυνατή η εξαργύρωσή του.
7. Η COSMOTE δεν ευθύνεται έναντι του συνδρομητή μετά την αποστολή του SΜS με τον Εκπτωτικό Κωδικό σε
περίπτωση που αυτός προωθήσει το SMS ή γνωστοποιήσει τον Εκπτωτικό Κωδικό σε οποιονδήποτε τρίτο.
8. Σε περίπτωση απώλειας ή διαγραφής του SMS με τον Εκπτωτικό Κωδικό δεν αποστέλλεται νέο SMS. Εάν η αξία του
εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη από την αξία των Εκπτωτικού κωδικού, το υπερβάλλον ποσό εξοφλείται με
οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτες κ.λπ.) γίνονται δεκτοί στα καταστήματα COSMOTE
και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
9. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο εμπόρευμα με το οποίο ανταλλάσσονται οι Εκπτωτικοί
κωδικοί , θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι ίση με την αξία των
Εκπτωτικών κωδικών , ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη.
10. Η αποστολή του κωδικού μέσω sms θα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών!

