
Caffè Nero 

Digital gift voucher terms and conditions 

 

Δωροεπιταγή αξίας €3 

1. Αυτή η Δωροεπιταγή ισχύει για ένα ρόφημα (από τα ροφήματα που φτιάχνονται 
στο μπαρ) ίσης ή χαμηλότερης αξίας των €3 από τα Caffè Nero στην Κύπρο.  

2. Η Δωροεπιταγή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από 
κανένα άλλο πρόσωπο. 

3. Η Δωροεπιταγή εξαργυρώνεται μόνο με την επίδειξη της μέσω του Drive Safe app 
στον υπάλληλο του καταστήματος. 

4. Μπορεί να εξαργυρωθεί και για αγορές άνω των €3 με την αξία της να αφαιρείται 
από το συνολικό κόστος μιας παραγγελίας.  

5. Αν επιλεγεί ρόφημα χαμηλότερης αξίας των €3 δεν επιστρέφονται χρήματα. 
6. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση, άλλη Δωροεπιταγή ή 

άλλη προσφορά.  
7. Δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. 
8. Ο κάτοχος πρέπει να αναφέρει στα Caffè Nero, προτού παραγγείλει το ρόφημά του, 

ότι θα κάνει χρήση της Δωροεπιταγής. 
9. Η Δωροεπιταγή είναι μοναδική και μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, μέχρι 

τις 29/2/2020.   
 

Gift Voucher worth €3 

1. This Gift Voucher is valid for a handcrafted beverage worth €3 (or lower) at any 
Caffè Nero in Cyprus.  

2. This Gift Voucher is strictly personal and cannot be used by any other person.  
3. It can only be redeemed if it is presented via the Drive Safe app at the cashier.  
4. It can also be used for orders above €3 - its’ value will be discounted from the total 

amount purchased.  
5. If the customer chooses a drink worth under €3, no change nor cash will be 

returned.  
6. The Gift Voucher cannot be exchanged with cash nor can be partially redeemed. 
7. The Gift Voucher cannot be combined with any other offer, voucher or discount 

scheme. 
8. The customer must inform the Caffè Nero barista while ordering that they intend to 

redeem the Gift Voucher.   
9. The Gift Voucher is unique, can only be redeemed once and is valid through 

29/2/2020, after which date it cannot be redeemed nor exchanged.  
 

 

  



Δωροεπιταγή αξίας €5 

1. Αυτή η Δωροεπιταγή ισχύει για ένα ρόφημα (από τα ροφήματα που φτιάχνονται 
στο μπαρ) ίσης ή χαμηλότερης αξίας των €5 από τα Caffè Nero στην Κύπρο.  

2. Η Δωροεπιταγή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από 
κανένα άλλο πρόσωπο. 

3. Η Δωροεπιταγή εξαργυρώνεται μόνο με την επίδειξη της μέσω του Drive Safe app 
στον υπάλληλο του καταστήματος. 

4. Μπορεί να εξαργυρωθεί και για αγορές άνω των €5 με την αξία της να αφαιρείται 
από το συνολικό κόστος μιας παραγγελίας.  

5. Αν επιλεγεί ρόφημα χαμηλότερης αξίας των €5 δεν επιστρέφονται χρήματα. 
6. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση, άλλη Δωροεπιταγή ή 

άλλη προσφορά.  
7. Δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. 
8. Ο κάτοχος πρέπει να αναφέρει στα Caffè Nero, προτού παραγγείλει το ρόφημά του, 

ότι θα κάνει χρήση της Δωροεπιταγής. 
9. Η Δωροεπιταγή είναι μοναδική και μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μια φορά, μέχρι 

τις 29/2/2020.  
 

Gift Voucher worth €5 

1. This Gift Voucher is valid for a handcrafted beverage worth €5 (or lower) at any 
Caffè Nero in Cyprus.  

2. This Gift Voucher is strictly personal and cannot be used by any other person.  
3. It can only be redeemed if it is presented via the Drive Safe app at the cashier.  
4. It can also be used for orders above €5 - its’ value will be discounted from the total 

amount purchased.  
5. If the customer chooses a drink worth under €5, no change nor cash will be 

returned.  
6. The Gift Voucher cannot be exchanged with cash nor can be partially redeemed. 
7. The Gift Voucher cannot be combined with any other offer, voucher or discount 

scheme. 
8. The customer must inform the Caffè Nero barista while ordering that they intend to 

redeem the Gift Voucher.   
9. The Gift Voucher is unique, can only be redeemed once and is valid through 

29/2/2020, after which date it cannot be redeemed nor exchanged.  
 

 


