
Offer

HSBC Cardholders (credit or debit) can get EGP65 off on minimum order of EGP300 when using any HSBC 
Card on Appetito app. Customer must download the app, use HSBC Card to settle the payment and apply 
the unique promo code provided by HSBC.

u Offer Details*

u	EGP65 is a fixed amount deducted from the total invoice

u	EGP300 is the minimum invoice amount for which the discount can be applied

u	The discount is fixed even if customer bought for a higher value than EGP300

u	The unique promo code is applicable for one time use per customer 

u	In case of using a credit card, only the primary credit cardholder is eligible for the offer

u	This offer cannot be combined with any other existing offer

u	Offer duration**: This offer is valid from 26 March until 24 April 2023

u	Eligible card types: The offer applies to all HSBC Debit & Credit Cards

u	How to get the offer: The offer is available only on Appetito app and using HSBC Cards for settling the 
purchase order and using the unique promo code 

u	How to get the promo code: the unique promo code will be received via an sms from HSBC

u	Appetito delivery areas are Cairo, Giza, Tanta & Mansoura

* HSBC Bank Egypt has no responsibility towards any default or delay that may occur towards this offer 

**Offer duration can be amended at any time 
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العرض:  t
سيحصل عمالء بطاقات إتش إس بي سي )االئتمان أو الخصم ( على خصم 65 جنيه مصري عند الطلب بمبلغ 300 جنيه مصري   
كحد ادنى من تطبيق Appetitio . يجب على العميل تحميل تطبيق Appetitio واستخدام بطاقة HSBC للدفع مع البرومو 

HSBC كود الفريد المقدم من

تفاصيل العرض*: 
مبلغ 65 جنيه مصري هو مبلغ ثابت يتم خصمه من إجمالي الفاتورة  t

مبلغ 300 جنيه مصري هو الحد األدنى لمبلغ الفاتورة الذي يمكن تطبيق الخصم عليه  t
يكون الخصم ثابًتا حتى لو اشترى العميل بقيمة أعلى من 300 جنيه مصري  t

البرومو كود هو فريد لكل عميل و قابل لالستخدام لمرة واحدة لكل عميل  t
في حالة استخدام بطاقة االئتمان فان حامل البطاقة األساسية هو المؤهل فقط لالستفادة من العرض  t

ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض أخرى  t

مدة العرض**: العرض ساري من 26 مارس حتى 24 أبريل 2023   t
أنواع البطاقات المؤهلة لالستفادة من العرض: يسري العرض على جميع بطاقات HSBC )الخصم واالئتمان(  t

كيفية الحصول على العرض: العرض متاح فقط من علي تطبيق Appetitio وعند استخدام بطاقات HSBC للدفع و البرومو   t
كود الفريد

HSBC كيفية الحصول على البرومو كود : سيتم استالم البرومو كود الفريد الخاص بك عبر رسالة نصية قصيرة من  t
مناطق توصيل Appetito: القاهرة، الجيزة، طنطا، المنصورة  t

*بنك إتش إس بي سي مصر ال يتحمل أي مسؤولية في حالة حدوث أي أخطاء أو تأخير تجاه هذا العرض.
** يمكن تعديل مدة العرض في أي وقت

بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

 Appetito الشروط و األحكام لعرض رمضان للبطاقات و
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© حقوق الطبع والنشر محفوظة لبنك إتش أس بي سي مصر ش.م.م )2023( جميع الحقوق محفوظة.ال يجوز إستنساخ أي جزء من هذا 

المنشور أو تخزينه في أي أجهزه أو نظم لخزن المعلومات أو نقله بأي شكل أو وسيلة كانت، سواًء إلكترونيًا، ميكانيكيًا، فوتوغرافيًا أو تسجيليًا 
أو خالف ذلك، دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.


