Γνωσιακή βάση > myTophost Panel > Billing > Πώς μπορώ να εξαργυρώσω ένα κουπόνι
έκπτωσης στο καλάθι αγορών;

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω ένα κουπόνι έκπτωσης στο
καλάθι αγορών;
- 2019-03-07 - Billing

Στο παρόν άρθρο θα δείτε, πώς μπορείτε να εξαργυρώσετε μέσα από το καλάθι αγορών
της Top.Host ένα κουπόνι, ώστε να εφαρμοστεί η έκπτωση από κάποια προσφορά που ισχύει
για νέες παραγγελίες.

Διαδικασία εξαργύρωσης κουπονιών
1. Αφού επιλέξετε "Παραγγελία" για την υπηρεσία που βρίσκεται σε προσφορά, θα
μεταβείτε στο καλάθι αγορών.

2. Στο πρώτο βήμα του cart θα βρείτε το πεδίο "ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ". Εισάγετε το
κουπόνι και πατήστε "Χρήση", για να εφαρμοστεί η έκπτωση.

3. Εφόσον το κουπόνι εισαχθεί σωστά, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα έκπτωσης δίπλα
στην αντίστοιχη υπηρεσία.

4. Ολοκληρώστε την παραγγελία σας.

Πολιτική & περιορισμοί χρήσης κουπονιών
1. Η έκπτωση του κουπονιού εφαρμόζεται στις τιμές προ ΦΠΑ.

2. Σε κάθε παραγγελία στο καλάθι αγορών, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ένας εκπτωτικός
κωδικός και για μία μόνο υπηρεσία.

3. Αν έχετε προσθέσει πολλαπλές υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει το ίδιο εκπτωτικό
κουπόνι, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται στην υπηρεσία που έχει προστεθεί πρώτη στο καλάθι
αγορών.

Παράδειγμα 1:
Αν στο καλάθι έχετε προσθέσει διαφορετικές υπηρεσίες (π.χ. domain & hosting), για τις
οποίες τρέχουν παράλληλες εκπτωτικές προσφορές με διαφορετικά κουπόνια, τότε μπορεί
να εξαργυρωθεί ο ένας μόνο εκ των δύο κωδικών. Π.χ. αν εισάγετε τον κωδικό για το
domain, θα εφαρμοστεί η έκπτωση στην domain υπηρεσία. Επομένως, σε περίπτωση που
επιθυμείτε να αξιοποιήσετε όλες τις προσφορές, σας προτείνουμε να καταχωρήσετε
ξεχωριστές παραγγελίες, μία για κάθε υπηρεσία που βρίσκεται σε προσφορά, με
εξαργύρωση του αντίστοιχου εκπτωτικού κωδικού.

Παράδειγμα 2:
Έστω ότι ισχύει ο ίδιος εκπτωτικός κωδικός για όλα τα hosting πακέτα και ότι προσθέσατε

στο καλάθι αρχικά ένα Linux Star και στη συνέχεια ένα Linux Planet. Τότε βάσει του όρου 2,
η έκπτωση θα εφαρμοστεί στο Linux Star πακέτο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να
αξιοποιήσετε την προσφορά για όλες τις υπηρεσίες, σας προτείνουμε να καταχωρήσετε
ξεχωριστές παραγγελίες, μία για κάθε υπηρεσία που βρίσκεται σε προσφορά, με
εξαργύρωση του αντίστοιχου εκπτωτικού κωδικού.

