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• Με αγορές καυσίμων κίνησης (95 EKOnomy Unleaded, 
EKO Racing 98, Diesel EKOnomy, Diesel Double 
Filtered)  από τα πρατήρια ΕΚΟ που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, συνολικής αξίας €10, παίρνετε 1 κουπόνι.  
- For every purchase of fuel (95 EKOnomy Unleaded, 
EKO Racing 98, Diesel EKOnomy, Diesel Double 
Filtered), from EKO service stations participating in 
the promotional program, with €10, the customer 
receives 1 coupon.

• Οι κάτοχοι εταιρικής κάρτας ΕΚΟ και οι επαγγελματίες 
οδηγοί (φορτηγά και λεωφορεία) είναι δικαιούχοι ενός 
κουπονιού με κάθε αγορά καυσίμων αξίας €20. - EKO 
card holders and professional drivers (Lorries and 
buses) are entitled for 1 coupon for every refuelling 
worth €20. 

• Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων των προϊόντων ή/και των κουπονιών. 
- The program is valid until product stock or/and 
coupons last.

• Το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη 
ενέργεια, προσφορά ή έκπτωση. - The offer cannot be 
combined with any other promotion, 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 damaged 
products can be replaced only with the presentation 
of the damaged product and the purchasing receipt.  

• Δεν γίνονται επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης σε 
περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω 
ακατάλληλης χρήσης. - No repairs are performed 
during the guarantee period in case that the product 
is damaged due to misusage.

• Τα κουπόνια επικολλούνται στο σημείο της κάρτας 
συλλογής που βρίσκεται σε αυτό το φυλλάδιο.  - 
Coupons have to be affixed on this leaflet in the 
collector-card area.

• Όταν μαζέψετε τον απαιτούμενο αριθμό των κουπονιών, 
παρουσιάστε το φυλλάδιο με τα επικολλώμενα 
κουπόνια και πάρτε οποιοδήποτε προϊόν προτιμάτε από 
τη συλλογή Pyrex, 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 Pyrex 
collection at the special discounted price in any EKO 
service station participating in the program. 

• 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. 
Customers refuelling from the automatic cashiers are 
entitled to receive their coupons by presenting the 
receipt to the specific service station within one week 
from refuelling.  

• Η συλλογή κουπονιών ισχύει έως 22.04.2018. - 
Coupons can be collected until 22.04.2018.   

• Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει έως 29.04.2018. - 
Coupons can be exchanged until 29.04.2018.  

• 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 can be affixed only on this leaflet available in 
EKO service stations. Other types, shapes and sizes of 
leaflets cannot 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 πιο πάνω όρων του διαγωνισμού. 
- Participation in the competition constitutes 
full acceptance of all the above conditions of the 
competition.  

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

     «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»
Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση 
του συνόλου των αναλυτικών όρων της προωθητικής 
ενέργειας/ διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε 
αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της 
Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής και των στελεχών, 
υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά 
με τη διενέργεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/ 
διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε 
άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική 
ενέργεια/διαγωνισμό.
Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά παρέχει με την συμμετοχή 
του/της τη συγκατάθεση του/της και εξουσιοδότηση στην 
Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την προβολή 
της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της 
μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του 
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet 
ώστε η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική να μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για 
διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, 
φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να 
χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο 
σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για 
διαφημιστικούς σκοπούς. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά 
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι λόγω της δημοσίευσης 
των ανωτέρω στοιχείων στο Internet, αυτά τα στοιχεία 
μπορεί να υποστούν επεξεργασία από κάθε χρήστη στο 
Internet χωρίς οι συμμετέχοντες να το γνωρίζουν ή να 
μπορούν να το ελέγξουν.
Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό 
συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/
της συμμετέχοντος/ουσας για καταχώρηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με 
αυτά από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για το 
σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων  
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Ν. 138 
(I) 2001.

ΌΡΌΙ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΙΣΜΌΙ – TERMS AND CONDITIONS

Όνομα/Name:  ..................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση/Address:  ........................................................................................................................................................................
E-mail: . ............................................................................................................................................................................................
Αρ Τηλεφώνου/Tel Number: ............................................................................................................................................................ Η 
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0.8L Παραλληλόγραμμο
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €3,99
Τιμή Λιανικής €7,95

1,5L Παραλληλόγραμμο
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €4,99
Τιμή Λιανικής €9,95

2,6L Παραλληλόγραμμο
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €5,99
Τιμή Λιανικής €12,95

4L Παραλληλόγραμμο
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €6,99
Τιμή Λιανικής €13,95

1,1L Στρογγυλό
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €3,99
Τιμή Λιανικής €7,95

1,6L Στρογγυλό
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €4,49
Τιμή Λιανικής €8,95

0,85L Τετράγωνο
σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €3,99
Τιμή Λιανικής €7,95

2L Τετράγωνο
 σκεύος αποθήκευσης

8 κουπόνια+ €4,99
Τιμή Λιανικής €9,95

* με ανοιχτό το πλαστικό καπάκι
** χωρίς το πλαστικό καπάκι

Η ΝΕΑ ΣΤYΛΑΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌΘΗΚΕYΣΗΣ ΤΗΣ PYREX!
Σειρά από πολυχρηστικά σκεύη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων*, συμβατικό φούρνο** με
πλαστικό καπάκι κατάλληλο για αποθήκευση στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη. Ειδικών
προδιαγραφών υγιεινής γυαλί που αντέχει σε γρατζουνιές και λεκέδες. Πρόβλεψη για χρήση στο
πλυντήριο πιάτων.


