
Αγαπητέ Πελάτη,

Η Τράπεζα Πειραιώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι δίπλα σε εσάς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να 
απολαμβάνετε, κάθε στιγμή, αποκλειστικά προνόμια και μοναδικές προσφορές.

Με την Κάρτα Προνομίων ΥΠΕΘΑ που παραλάβατε, επωφελείστε από εκπτώσεις στις παρακάτω συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις:

Πολυκαταστήματα attica
Κερδίστε 10% έκπτωση για αγορές στα πολυκαταστήματα attica στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Avis
Ενοικίαση Αυτοκινήτου:

• Ισχύουν για ενοικιάσεις στην Ελλάδα.

• Ισχύουν για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτου.

• Ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας των αυτοκινήτων και θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική κράτηση στο 210  
 6879800 ή στο www.avis.gr με τη χρήση του Εκπτωτικού Κωδικού (ΑWD) X303319.

• Ισχύουν αποκλειστικά για τις τιμές που εμφανίζονται στο www.avis.gr και που διατίθενται από το τηλεφωνικό   
 κέντρο της Avis. Δεν ισχύει για προσυμφωνημένες εταιρικές τιμές, τιμές μηνίαιας ενοικίασης με ειδικό   
 τιμοκατάλογο ή για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Τρίτων.

• Δεν ισχύουν για Van Rental, Switch by Avis, Avis Prestige, Avis Chauffeur ενοικιάσεις και μακροχρόνιες 
 μισθώσεις-leasing.

• Δεν ισχύουν σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, πρόγραμμα επιβράβευσης, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση  
 από την Avis ή από συνεργάτες της Avis. 

• Όλες οι ενοικιάσεις υπόκεινται στους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Avis (όπως ηλικία, δίπλωμα 
 οδήγησης, κατοχή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) και επίσης στους όρους και προϋποθέσεις του κάθε 
 συμβολαίου ενοικίασης. Για να δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις επισκεφτείτε το www.avis.gr 

• Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα πρέπει να επιδεικνύεται η κάρτα μέλους, η οποία έχει εκδοθεί από την  
 Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του οδηγού που θα πραγματοποιήσει την ενοικίαση  
 αυτοκινήτου. Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο. Σε   
 περίπτωση που δεν γίνει επίδειξη της κάρτας μέλους τότε δεν θα ισχύει καμία έκπτωση.

• Το πρόγραμμα των εκπτώσεων από την Avis ισχύει έως 30/06/2022 και διαμορφώνεται ως εξής:

•  Για την περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως και 30 Απριλίου εκάστου έτους παρέχεται έκπτωση 50% στις 
 τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων για τις παραμεθόριες περιοχές και έκπτωση 30% για τις λοιπές   
 περιοχές της Ελλάδας.
•  Για τις υπόλοιπες περιόδους παρέχεται έκπτωση 10% για όλη την Ελλάδα.

• Η έκπτωση 50% για τις παραμεθόριες περιοχές ισχύει αποκλειστικά για ενοικίαση στους σταθμούς της Avis που  
 βρίσκονται στις περιοχές: Έβρος, Κάρπαθος, Ρόδος (Αεροδρόμιο & Σταθμός πόλης), Κως, Σάμος, Χίος, Λέσβος,  
 Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Χανιά Κρήτης, Λασίθι Κρήτης, Μύκονος. 

Aγορά Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου
• Παρέχεται έκπτωση έως 20% στις ονομαστικές τιμές για την αγορά αυτοκινήτου μέσω της Avis. 

• Η έκπτωση δεν ισχύει σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά, εκπτωτικό κουπόνι ή έκπτωση από την Avis ή από 
 συνεργάτες της Avis. 

• Η έκπτωση δεν ισχύει κατά την περίοδο των Open Weeks/Open Days.

• Η έκπτωση δεν ισχύει για αγορά αυτοκινήτου μέσω Τρίτων.

• Η έκπτωση ισχύει εφόσον επιδεικνύεται η κάρτα μέλους, η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, στην 
 οποία θα αναγράφεται το όνομα του οδηγού που θα πραγματοποιήσει την αγορά του οχήματος. Η κάρτα μέλους 
 είναι προσωπική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο. Σε περίπτωση που δεν γίνει επίδειξη της 
 κάρτας μέλους τότε δεν θα ισχύει καμία έκπτωση.

Το πρόγραμμα των παραπάνω εκπτώσεων από την Avis ισχύει έως 30/06/2022
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