
Πώς να συµπληρώσετε τη συλλογή σας:

• Κάθε φορά που εφοδιάζεστε µε καύσιµα κίνησης ΕΚΟ, σε ένα από τα συµµετέχοντα πρατήρια, 
   παίρνετε 1 κουπόνι για κάθε 10€ καυσίµου.

• Για παράδειγµα, αγοράζοντας καύσιµα, συνολικής αξίας 10€, παίρνετε από το ταµείο 1  
   κουπόνι, µε καύσιµα αξίας 20€, παίρνετε 2 κουπόνια κ.ο.κ.

• Μόλις µαζέψετε 4 κουπόνια, τα κολλάτε στο έντυπο κουπονιών, το οποίο εξαργυρώνετε, 
   επιλέγοντας το προϊόν της αρεσκείας σας στο ταµείο.

• Τα κουπόνια θα µοιράζονται µέχρι τις 5 Ιουνίου 2020.

• Τα κουπόνια θα εξαργυρώνονται µέχρι τις 21 Ιουνίου 2020.

• Δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των προϊόντων που µπορείτε να προµηθευτείτε.

• Το πρόγραµµα ισχύει µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων και των κουπονιών και δεν 
   µπορεί να συνδυαστεί µε άλλη ενέργεια, προσφορά ή έκπτωση.

• Τα κουπόνια δεν ανταλλάσσονται, ολικώς ή µερικώς, µε χρήµατα ή άλλα προϊόντα.

• Τα προϊόντα του φυλλαδίου δίνονται µόνο µε κουπόνια σε µειωµένη τιµή, όπως αναφέρεται
   στο φυλλάδιο.
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Μη χάνετε χρόνο!
Τα αυθεντικά «τάπερ»

είναι εδώ!

Αποκτήστε τα
µε έκπτωση
έως 60%



4 κουπόνια + 6,99€
(Λιανική τιµή: 15,00€)

ΕΞΠΡΕΣΙΟΝ ΜΠΟΛ 1,3lt
Χαρακτηριστικά:

• Ηµιδιάφανο και σαγρέ εξωτερικά, για να αποφεύγονται οι γρατζουνιές.
• Λεία επιφάνεια εσωτερικά, για να µην κολλά το περιεχόµενό του.

• Με αεροστεγές κάλυµµα που διατηρεί τη φρεσκάδα των φαγητών.

4 κουπόνια + 14,99€
(Λιανική τιµή: 30,00€)

4 κουπόνια + 12,99€
(Λιανική τιµή: 27,50€)

ΔΟΧΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗΣ ΨΥΞΗΣ 1,8lt
Χαρακτηριστικά:

• Με ενσωµατωµένη σχάρα, στη βάση του δοχείου.
• Πρακτικό κάλυµµα που ανοίγει και κλείνει πολύ εύκολα.

• Διάφανο, µε ενσωµατωµένο πίνακα, για τη συντήρηση
των φρούτων και των λαχανικών.

4 κουπόνια + 9,99€
(Λιανική τιµή: 20,50€)

ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 1lt
Χαρακτηριστικά:

• Με στρογγυλεµένες γωνίες που επιτρέπουν τη γρήγορη ψύξη.
• Ειδικά σχεδιασµένη βάση που επιτρέπει την κυκλοφορία κρύου αέρα.

• Ευλύγιστο, χωρίς να σπάει, όταν το βγάζουµε από την κατάψυξη.

4 κουπόνια + 18,99€
(Λιανική τιµή: 39,00€)

4 κουπόνια + 6,99€
(Λιανική τιµή: 16,50€)

ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
Χαρακτηριστικά:

• Με στρογγυλεµένες γωνίες.
• Ιδανικό µέγεθος, για να µεταφέρεται εύκολα.
• Ανοίγει εύκολα, ανασηκώνοντας το κάλυµµα.

4 κουπόνια +
11,99€

(Λιανική τιµή: 23,50€)

4 κουπόνια +
4,99€

(Λιανική τιµή: 11,00€)

4 κουπόνια +
4,49€

(Λιανική τιµή: 11,50€)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ 

Χαρακτηριστικά:
• Με λεπίδες για µαλακά και
σκληρά φρούτα και λαχανικά

• Διαθέτει προεξοχή για να καθαρίζετε
τις φύτρες από τις πατάτες. 

Η ΕΚΟ σας φέρνει ένα µεγάλο όνοµα και µαζί, δέκα µοναδικά προϊόντα για την αποθήκευση, τη συντήρηση και τη µεταφορά των τροφίµων πάντα µε 
οικολογική συνείδηση. Η Tupperware είναι η εταιρεία που ξεχωρίζει για τα καινοτόµα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασµένα για να διαρκέσουν 
για µια ζωή ώστε να ξαναχρησιµοποιηθούν στο σπίτι, στην δουλειά, στο σχολείο. Τα προϊόντα της Tupperware έρχονται σε επιλεγµένα πρατήρια ΕΚΟ 
δίνοντας σας την ευκαιρία να τα αποκτήσετε µε έκπτωση έως 60% και 4 κουπόνια!

ΜΙΚΡΗ ΤΥΡΙΕΡΑ SMART
Χαρακτηριστικά:

• Κάλυµµα µε φίλτρο, που επιτρέπει στα τυριά σας να «αναπνέουν», καθώς
βελτιστοποιεί την εσωτερική διακίνηση του αέρα και περιορίζει

τη βακτηριακή µόλυνση.
• Δεν αφήνει µυρωδιές, λόγω χαµηλής υγροποίησης, µέσα στο δοχείο.

• Βάση διπλής όψεως, για τυριά µε υγρά ή χωρίς.
• Με σαγρέ δίσκο, για να αποφεύγονται γρατζουνιές.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΚΑΙ ΣΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
 ΧΡΩΜΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
 ΚΑΙ ΣΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
 ΧΡΩΜΑ

ΣΕΪΚΕΡ 600ml
Χαρακτηριστικά:

• Μετρήσεις σε ml και oz.
• Αεροστεγές και υδατοστεγές.

• Αναδευτήρας, για τέλεια ανάµειξη.

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕΡΟΥ 500ml
Χαρακτηριστικά:

• Διάφανο και οικολογικό.
• Με βιδωτό, υδατοστεγές κάλυµµα,

για εύκολη µεταφορά και γέµισµα.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
350ml

Χαρακτηριστικά:
• Διαφανές, µε στόµιο για εύκολη ροή.

• Ασφαλές και υδατοστεγές.

MEDIUM ΜΠΟΛ 4,5lt
Χαρακτηριστικά:

• Αεροστεγές κάλυµµα, µε προεξοχή.
• Σαγρέ επιφάνεια στο εσωτερικό, για να αποφεύγονται οι γρατζουνιές.

• Ειδική λαβή, µε υποδοχή για τον αντίχειρα, για ευκολία και σταθερότητα.
• Με σχήµα που διευκολύνει στο άδειασµα των υλικών.

4 κουπόνια + 8,49€
(Λιανική τιµή: 18,00€)


