
Αναλυτικοί Όροι Eνέργειας FAST 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ _ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΕ» (Λ. Σπάτων αρ. 81) (εφεξής ΑΒ) διοργανώνει προωθητική ενέργεια «FAST» μέσω 

του ηλεκτρονικού της καταστήματος ΑΒ ESHOP. 

2. Η ενέργεια ισχύει για την ημερομηνία 07.12.2022  

3. Στην ενέργεια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι χρήστες του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια θα πρέπει κάθε 

ενδιαφερόμενος που πληροί τα ως άνω κριτήρια να υποβάλλει ηλεκτρονική 

παραγγελία στο AB eShop εντός της Διάρκειας της ενέργειας και συμπληρώνοντας 

ανάλογα με την αξία του καλαθιού του όπως έχει διαμορφωθεί πριν την υποβολή της 

online παραγγελίας στο κατάλληλο πεδίο του διαδικτυακού χώρου τον κωδικό 

προσφοράς.  

Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι: 

Ελάχιστο ύψος παραγγελίας Εκπτωτική αξία Κωδικός 
προσφοράς 

Αγορές άνω των 25€ 5€ FAST 

 

Διευκρινίζεται πως η εκπτωτική αξία εφαρμόζεται και αφαιρείται άμεσα από το κόστος 

της παραγγελίας εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και είναι άνω του ελάχιστου ύψους 

παραγγελίας όπως ορίζεται εντός των όρων. Η εκπτωτική αξία εφαρμόζεται κατά την 

υποβολή της παραγγελίας, ανεξάρτητα από τυχόν αποκλίσεις κατά την ημέρα 

εκτέλεσης και παράδοσης αυτής λόγω π.χ. τιμών ημέρας σε είδη που λαμβάνουν τιμή 

ημέρας, αντικαταστάσεις ή ελλείψεις. 

4. Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας δε θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Κάθε συμμετέχων εφόσον πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται 

ανωτέρω για τη συμμετοχή του θα λαμβάνει το όφελος από την εκπτωτική αξία 

αυτομάτως στο καλάθι του.  

5. Ο κωδικός είναι μοναδικός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεύτερη φορά. Ο κωδικός 

προσφοράς υποβάλλεται στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας «Το καλάθι μου» κατά την 

ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής παραγγελίας 

εντός του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος και πριν τη λήξη της ενέργειας, κατά 

την οποία χρησιμοποιήθηκε ήδη ο κωδικός προσφοράς, ισχύει η υποβολή του κωδικού 

εάν και εφόσον τα κριτήρια πληρούνται εκ νέου και για την τροποποιημένη 

παραγγελία. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο όριο παραγγελίας θα σας 

εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα. Επίσης, τυχόν επικοινωνίες email ή sms/Viber σχετικά 

με την ενέργεια είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να προωθηθούν σε τρίτο 

πρόσωπο. 

6.  Η ενέργεια ισχύει για υποβολή μιας (1) μόνο παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζουν οι όροι της σχετικής ενέργειας με τη 

χρήση του σχετικού κωδικού προσφοράς στο κατάλληλο πεδίο. 

7. Η προσφορά ισχύει μόνο για παραγγελίες από το ab.gr ή από το AB App. 

8.  Δεν ισχύει με χρήση τυχόν παράλληλων κωδικών προσφοράς. 

9. Η συμμετοχή στην ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. 



10. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα 

Ενέργεια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 


