
 

Οι πιο κάτω όροι αφορούν μόνο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τη συλλογή  
χάρτινων κουπονιών μέσω των πρατηρίων ΕΚΟ.   
Στην περίπτωση συλλογής ηλεκτρονικών κουπονιών μέσω της εφαρμογής 
Stick & Win μπορεί να αποκτήσετε το δικαίωμα λήψης δωρεάν προϊόντων 
Alessi Cutlery and KitchenAid Iconic Knives.  
The terms and conditions below concern only participation in the program 
through the collection of hard copy coupons at EKO service stations . 
The customers collecting electronic coupons through the Stick & Win 
Application might obtain the right to acquire Alessi Cutlery and KitchenAid 
Iconic Knives products free of charge.  

 

 Με αγορές καυσίμων (95 EKOnomy Unleaded, EKO Racing 98, ΕΚΟ Racing 100, 
Diesel EKOnomy, Diesel Avio Double Filtered,) από τα πρατήρια ΕΚΟ που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παίρνετε 1 κουπόνι για κάθε €10 αγοράς. – For 
every purchase of fuel (95 EKOnomy Unleaded, EKO Racing 98, ΕΚΟ Racing 100, 
Diesel EKOnomy, Diesel Avio Double Filtered) from EKO service stations 
participating in the promotional scheme, the customer receives 1 coupon for every 
€10  of such purchase.  

 Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των προϊόντων ή/και 
των κουπονιών. - The scheme is valid for as long as product stock or/and coupons 
last. 

 Το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη ενέργεια, προσφορά ή έκπτωση. 
The scheme cannot be combined with any other scheme, offer or discount. 

 Τα κουπόνια δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με χρήματα ή άλλα προϊόντα. - 
The coupons cannot be fully or partially exchanged with money or other products. 

 Τα ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να αλλαχτούν μόνον με την προσκόμιση του 
ελαττωματικού προϊόντος και της απόδειξης αγοράς. - The defective products can 
be replaced only with the presentation of the defective product and the purchasing 
receipt. 

 Δεν γίνονται αλλαγές στα πλαίσια της εγγύησης σε περίπτωση που το προϊόν έχει 
υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης. - No replacements are performed in the 
context of the warranty in case that the product has been damaged due to 
improper use. 

 Τα κουπόνια επικολλούνται στο φυλλάδιο. - Coupons have to be affixed on this 
leaflet. 

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

 ONLY those coupons that are given through the EKO stations participating in 
the scheme can be affixed on this leaflet.  

 Όταν μαζέψετε τον απαιτούμενο αριθμό των κουπονιών, παρουσιάστε το 
φυλλάδιο με τα επικολλώμενα κουπόνια και πάρτε οποιοδήποτε προϊόν 



προτιμάτε από τη συλλογή Alessi Cutlery and KitchenAid Iconic Knives, στην 
ειδικά μειωμένη τιμή, από τα πρατήρια EKO που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. - 
Once the required number of coupons is collected, you can purchase any item of 
your preference, from the Alessi Cutlery and KitchenAid Iconic Knives collection, 
at the special discounted price, in any EKO service station participating in the 
scheme. 

 Εάν δεν επιθυμείτε να πάρετε ηλεκτρονικά τα κουπόνια σας από τον 
χρηματοδέκτη, παρουσιάστε την απόδειξη σας εντός μίας εβδομάδας κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος του ίδιου πρατηρίου για να εξασφαλίσετε 
τα χάρτινα κουπόνια σας. Customers who do not want to receive their coupons 
electronically from the automatic cashiers are entitled to receive their hard copy 
coupons by presenting the receipt to the specific service station during working 
hours, within one week from refueling. 

 Η συλλογή κουπονιών ισχύει έως 01.09.2019. - Coupons can be collected until 
01.09.2019. 

 Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει έως 08.09.2019. - Coupons can be exchanged 
until 08.09.2019. 

 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. – Coupons will be 
accepted only if they are affixed on this leaflet available in EKO service stations. 
Other types of leaflets, with different shapes and sizes, shall not be accepted. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προϊόντων που μπορείτε να πάρετε. 
There is no limitation to the number of products you can purchase. 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του 
προγράμματος. - Participation in the scheme constitutes unreserved acceptance of 
all the conditions of the scheme.  

 Η προωθητική ενέργεια μπορεί να αλλάξει ή να τερματιστεί χωρίς προειδοποίηση. 
The scheme can change or be terminated any time without further notice.  

 Τα προϊόντα έχουν 2 χρόνια εγγύηση. - The products have a 2 year warranty. 

 Οι κάτοχοι εταιρικής κάρτας ΕΚΟ εξαιρούνται από το πρόγραμμα.  The EKO 
card holders are excluded for the scheme.   

 Οι μετατροπές των αυτοκόλλητων κουπονιών σε ψηφιακά κουπόνια γίνονται 
αποδέκτες μόνο στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και μόνο με την προσκόμιση 
των αυτοκόλλητων κουπονιών μαζί με την αυθεντική απόδειξη του πρατήριου.  
Hard copy coupon conversions to digital coupons are only possible at  
ALPHAMEGA Hypermarkets and only after the presentation of the original 
receipt and the hard copy coupons.   
 


