
 

 Με αγορές καυσίμων (95 EKOnomy Unleaded, EKO Racing 98, ΕΚΟ Racing 100, 
Diesel EKOnomy, Diesel Avio Double Filtered, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Κηροζίνη) 
από τα πρατήρια ΕΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παίρνετε 1 κουπόνι για 
κάθε €10 αγοράς.  

 Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των προϊόντων ή/και 
των κουπονιών.  

 Το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη ενέργεια, προσφορά ή έκπτωση.  

 Τα κουπόνια δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με χρήματα ή άλλα προϊόντα.  

 Τα ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να αλλαχτούν μόνον με την προσκόμιση του 
ελαττωματικού προϊόντος και της απόδειξης αγοράς.  

 Δεν γίνονται αλλαγές στα πλαίσια της εγγύησης σε περίπτωση που το προϊόν έχει 
υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης.  

 Τα κουπόνια επικολλούνται στο φυλλάδιο.  

 Στο φυλλάδιο επικαλούνται ΜΟΝΟ τα κουπόνια που δίδονται μέσω των 
πρατήριων ΕΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

 Όταν μαζέψετε τον απαιτούμενο αριθμό των κουπονιών, παρουσιάστε το 
φυλλάδιο με τα επικολλώμενα κουπόνια και πάρτε οποιοδήποτε προϊόν 
προτιμάτε από τη συλλογή Kahla Dinnerware, στην ειδικά μειωμένη τιμή, από τα 
πρατήρια EKO που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 Για αγορές καύσιμων από το χρηματοδέκτη παρουσιάστε την απόδειξη σας εντός 
μίας εβδομάδας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος του ίδιου 
πρατηρίου για να εξασφαλίσετε το κουπόνι σας.  

 Η συλλογή κουπονιών ισχύει έως 07.04.2019.  

 Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει έως 14.04.2019. 

 Τα κουπόνια θα γίνονται αποδεκτά μόνο εάν είναι επικολλημένα σε αυτό το 
φυλλάδιο που διατίθεται στα πρατήρια ΕΚΟ. Άλλα είδη φυλλαδίων, με 
διαφορετικό σχήμα και μέγεθος, δεν θα γίνονται αποδεκτά.  

 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προϊόντων που μπορείτε να πάρετε.  

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του 
προγράμματος.  

 Η προωθητική ενέργεια μπορεί να αλλάξει ή να τερματιστεί χωρίς προειδοποίηση.  

 Τα προϊόντα έχουν 2 χρόνια εγγύηση.  

 Οι κάτοχοι εταιρικής κάρτας ΕΚΟ εξαιρούνται από το πρόγραμμα.   

 Οι μετατροπές των αυτοκόλλητων κουπονιών σε ψηφιακά κουπόνια γίνονται 
αποδέκτες μόνο στις υπεραγορές αλφαμεγα και μόνο μετά την προσκόμιση των 
αυτοκόλλητων κουπονιών μαζί με την απόδειξη του πρατήριου.   


