
 

 

Όροι & Προϋποθέσεις προηγούμενων ενεργειών του 
προγράμματος επιβράβευσης €πιστροφή  

 

 
 

Praktiker: 20% €πιστροφή στις Οικιακές Συσκευές 
Διάρκεια: 16.2.2023 έως και 28.2.2023 

1. Η ενέργεια 20% €πιστροφή (εφεξής «η Ενέργεια») ισχύει αποκλειστικά για αγορές 
μεγάλων οικιακών συσκευών, που θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά 
καταστήματα Praktiker, online στο praktiker.gr ή τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό 
αριθμό 210 9940000, κατά το χρονικό διάστημα από 16.02.2023 έως και 
28.02.2023 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με χρήση πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης 
κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»). 

Η Ενέργεια αφορά αγορά μεγάλων οικιακών συσκευών και συγκεκριμένα: 
Απορροφητήρες, Κουζίνες, Φούρνοι, Εστίες, Σετ Εντοιχισμού, Πλυντήρια 
Ρούχων, Πλυντήρια Πιάτων, Στεγνωτήρια, Ψυγεία, Πλυντήρια – Στεγνωτήρια, 
Καταψύκτες, Συντηρητές Κρασιών.  

Εξαιρούνται οι επαγγελματικές συσκευές.  

2. Κατά την αγορά μεγάλων οικιακών συσκευών, είτε από τα φυσικά καταστήματα 
Praktiker είτε online στο praktiker.gr ή τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό 210 
9940000, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Ενέργειας, με κάρτες Eurobank που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κερδίζετε 1% €πιστροφή (σύμφωνα με τους όρους 
του Προγράμματος). Tα επιπλέον ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε στο πλαίσιο της 
Ενέργειας, και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19%, θα πιστωθούν σε κάρτα σας που 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα μέχρι και τις 30.03.2023. 

3. Η Ενέργεια (20% €πιστροφή) δεν ισχύει: 

• Όταν η χρέωση γίνεται μερικά ή σε περισσότερες από μία κάρτες 
Eurobank, δηλαδή αν το συνολικό ποσό του προϊόντος δεν εξοφληθεί εξ 
ολοκλήρου με μία κάρτα Eurobank που μετέχει στο Πρόγραμμα. 

• Όταν πραγματοποιείται παράλληλα με την αγορά μεγάλων οικιακών 
λευκών συσκευών και εξαργύρωση των διαθέσιμων ευρώ €πιστροφή. 

• Σε συνδυασμό με τη χρήση εκπτωτικών καρτών/κουπονιών ή 
οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης. 

• Για αγορές χονδρικής που πραγματοποιούνται με μειωμένο ή μηδενικό 
Φ.Π.Α.. 

• Για αγορά λευκών επαγγελματικών συσκευών. 

• Για αγορές μέσω paypal, με δόσεις μέσω του προγράμματος δόσεων «Δ-
ΟΣΗ ΘΕΛΕΙΣ», με χρήση της υπηρεσίας IRIS ή αντικαταβολής με μετρητά. 

4. Τα ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε στο πλαίσιο της Ενέργειας αντιστοιχούν 
συνολικά στο 20% επί της αξίας αγοράς των μεγάλων οικιακών συσκευών, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα προβλεπόμενα, και μπορείτε να τα 

https://www.praktiker.gr/
https://www.praktiker.gr/


 

 

εξαργυρώσετε σε επόμενες αγορές σας σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με το 
πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή επιχείρηση, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 
κάρτα σας Eurobank συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

5. Στις υπόλοιπες αγορές σας στα καταστήματα Praktiker, στο praktiker.gr και 
τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό 2109940000 με κάρτες Eurobank που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζετε 1% €πιστροφή. 

 

Πλαίσιο: 20% €πιστροφή σε Desktop, Laptop, Monitor 
Διάρκεια: 8.3.2023 έως και 19.3.2023 

 

1. Η ενέργεια 20% €πιστροφή ισχύει αποκλειστικά για αγορές Desktop, Laptop, 
Monitor συνολικής αξίας από 199€ και άνω, ανά συναλλαγή, που θα 
πραγματοποιηθούν στα φυσικά καταστήματα Πλαίσιο, στο online κατάστημα 
plaisio.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 8001112345, κατά το χρονικό διάστημα 
από 08.03.2023 έως και 19.03.2023 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με 
χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Eurobank που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή. 

 
2. Ειδικότερα, κατά το χρόνο της συναλλαγής σας σε περίπτωση αγοράς στα 

φυσικά καταστήματα Πλαίσιο, ή εντός 3 έως 4 εργάσιμων ημερών σε 
περίπτωση αγοράς στο online κατάστημα www.plaisio.gr ή τηλεφωνικά στον 
αριθμό 8001112345, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ενέργειας, κερδίζετε 
1% €πιστροφή που είναι το μόνιμο ποσοστό €πιστροφή με το οποίο 
συμμετέχουν τα καταστήματα Πλαίσιο στο Πρόγραμμα. 

 
3. Το υπόλοιπο ποσοστό (μέχρι το 20% της ενέργειας), ήτοι τα ευρώ €πιστροφή 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό επί της αξίας αγοράς 19% Desktop, Laptop, 
Monitor συνολικής αξίας (ανά συναλλαγή και όχι ανά συσκευή) από 199€ και 
πάνω, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, θα πιστωθούν σε ενεργή κάρτα σας 
που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έως και τις 13.04.2023. 

 
4. Η ενέργεια 20% €πιστροφή δεν ισχύει: 

✓ Σε υπολογιστές Apple, Build-To-Order, Business PC, Refurbished PC. 

✓ Όταν η χρέωση γίνεται μερικά ή σε περισσότερες από μία κάρτες Eurobank 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα , δηλαδή εάν το συνολικό ποσό της 
συναλλαγής δεν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου με μία κάρτα Eurobank που 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

✓ Όταν πραγματοποιείται παράλληλα εξαργύρωση των διαθέσιμων ευρώ 
€πιστροφή. 

✓ Σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση, προσφορά ή προνόμιο, 
εκτός από την έκπτωση που προσφέρεται από το Πλαίσιο στο πλαίσιο της 
περιόδου των εκπτώσεων, η οποία αναγράφεται ευκρινώς ως τελική 
εκπτωτική τιμή με διακριτή διαγραφή της αρχικής τιμής.  

✓ Στα προϊόντα που πωλούνται από το Stock House. 

✓ Όταν η αγορά γίνεται με χρήση επιδότησης. 

https://www.praktiker.gr/


 

 

 
5. Στις υπόλοιπες αγορές σας στο Πλαίσιο, το online 

κατάστημα www.plaisio.gr και τηλεφωνικά στον αριθμό 8001112345, με κάρτες 
Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζετε 1% €πιστροφή. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και εξαργύρωση των ευρώ 
€πιστροφή που κερδίζετε ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ. 

 

 
Praktiker: 20% €πιστροφή σε Κρεβάτια & Στρώματα 

Διάρκεια: 13.3.2023 έως και 26.3.2023 

 

1. Η ενέργεια 20% €πιστροφή (εφεξής «η Ενέργεια») ισχύει αποκλειστικά για 

αγορές κρεβατιών ή/και στρωμάτων, που θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά 

καταστήματα Praktiker, online στο praktiker.gr ή τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό 

αριθμό 210 9940000, κατά το χρονικό διάστημα από 13.03.2023 έως και 

26.03.2023 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με χρήση χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης 

κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»).  

2. Κατά την αγορά των κρεββατιών ή/και στρωμάτων, είτε από τα φυσικά 

καταστήματα Praktiker είτε online στο praktiker.gr ή τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό 

αριθμό 210 9940000, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Ενέργειας, με κάρτες 

Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζετε 1% €πιστροφή (σύμφωνα 

με τους όρους του Προγράμματος). Tα επιπλέον ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε 

στο πλαίσιο της Ενέργειας, και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19%, θα πιστωθούν 

σε κάρτα σας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα μέχρι και τις 28.04.2023. 

 

3. Η Ενέργεια (20% €πιστροφή) δεν ισχύει: 
• Όταν η χρέωση γίνεται μερικά ή σε περισσότερες από μία κάρτες 

Eurobank, δηλαδή αν το συνολικό ποσό του προϊόντος δεν εξοφληθεί εξ 
ολοκλήρου με μία κάρτα Eurobank που μετέχει στο Πρόγραμμα. 

• Όταν πραγματοποιείται παράλληλα με την αγορά κρεβατιών ή/και 
στρωμάτων και εξαργύρωση των διαθέσιμων ευρώ €πιστροφή. 

• Σε συνδυασμό με τη χρήση εκπτωτικών καρτών/κουπονιών ή 
οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.  

• Για αγορές χονδρικής που πραγματοποιούνται με μειωμένο ή μηδενικό 
Φ.Π.Α. 

• Για αγορές μέσω paypal, με δόσεις μέσω του προγράμματος δόσεων «Δ-
ΟΣΗ ΘΕΛΕΙΣ», με χρήση της υπηρεσίας IRIS ή αντικαταβολής με μετρητά. 

4. Τα ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε στο πλαίσιο της Ενέργειας αντιστοιχούν 

συνολικά στο 20% επί της αξίας αγοράς των κρεβατιών ή/και στρωμάτων, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα προβλεπόμενα, και μπορείτε να τα 

https://www.plaisio.gr/
https://www.eurobank.gr/el/epistrofi/epistrofi-mia-matia/programma-epibrabeusis-epistrofi/suxnes-erotiseis-epistrofi


 

 

εξαργυρώσετε σε επόμενες αγορές σας σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με το 

πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή επιχείρηση, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

κάρτα σας Eurobank συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

5. Στις υπόλοιπες αγορές σας στα καταστήματα Praktiker, στο praktiker.gr και 

τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό 2109940000 με κάρτες Eurobank που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζετε 1% €πιστροφή. 
 

 

Πλαίσιο: 20% €πιστροφή σε Τηλεοράσεις 
Διάρκεια: 7.5.2023 έως και 20.5.2023 

 

1. Η ενέργεια 20% €πιστροφή ισχύει αποκλειστικά για αγορές τηλεοράσεων αξίας 
από 499€ και άνω, έκαστη, που θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά καταστήματα 
Πλαίσιο, στο online κατάστημα plaisio.gr ή τηλεφωνικά στο 8001112345, κατά το 
χρονικό διάστημα από 7.5.2023 έως και 20.5.2023 ή έως εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων, με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Eurobank που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή. 
 

2. Σε περίπτωση αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα plaisio.gr ή τηλεφωνικά 
στο 8001112345, τα ευρώ €πιστροφή της ενέργειας (20% επί της αξίας της 
συναλλαγής), θα πιστωθούν σε κάρτα σας που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
€πιστροφή μετά από 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της 
συναλλαγής. 
 

3. Τα ευρώ €πιστροφή που κερδίζετε αντιστοιχούν στο 20% της αξίας της 
συναλλαγής αγοράς τηλεοράσεων (αξίας από 499€ και άνω έκαστη) και μπορείτε 
να τα εξαργυρώσετε σε επόμενη αγορά σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 
κάρτα σας Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 
 

4. Η ενέργεια 20% €πιστροφή δεν ισχύει: 

✓ Όταν η χρέωση γίνεται μερικά ή σε περισσότερες από μία κάρτες 
Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα , δηλαδή εάν το συνολικό 
ποσό της συναλλαγής δεν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου με μία κάρτα 
Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

✓ Όταν πραγματοποιείται παράλληλα εξαργύρωση των διαθέσιμων ευρώ 
€πιστροφή. 

✓ Σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση, προσφορά ή προνόμιο, 
εκτός από την έκπτωση που προσφέρεται από το Πλαίσιο στο πλαίσιο της 
περιόδου των εκπτώσεων, η οποία αναγράφεται ευκρινώς ως τελική 
εκπτωτική τιμή με διακριτή διαγραφή της αρχικής τιμής.  

✓ Στα προϊόντα που πωλούνται από το Stock House. 

✓ Όταν η αγορά γίνεται με χρήση επιδότησης. 
 



 

 

5. Στις υπόλοιπες αγορές σας στο Πλαίσιο το online κατάστημα www.plaisio.gr και 
τηλεφωνικά, στον τηλεφωνικό αριθμό 8001112345, με κάρτες Eurobank που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζετε 1% €πιστροφή. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και εξαργύρωση των ευρώ €πιστροφή που 
κερδίζετε ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ. 
 
 
 

Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: 5% €πιστροφή με ψηφιακά πορτοφόλια 
Διάρκεια: 15.5.2023 έως και 27.5.2023 

 

• Η προωθητική ενέργεια 5% €πιστροφή ισχύει αποκλειστικά για αγορές συνολικής αξίας 

από 70€ και άνω, ανά συναλλαγή, που θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά 

καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, από 15.5.2023 έως και 27.5.2023, οι οποίες θα 

εξοφληθούν κάνοντας χρήση οποιουδήποτε από τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple 

Pay, Google Pay™ και Garmin Pay (στα οποία μπορούν να προστεθούν οι κάρτες 

Eurobank), με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή.  

 

• Χρόνος Απόδοσης των ευρώ €πιστροφή: Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας 

ενέργειας, κατά τον χρόνο της συναλλαγής σας κερδίζετε 1% €πιστροφή, που είναι 

το μόνιμο ποσοστό €πιστροφή με το οποίο συμμετέχουν τα καταστήματα 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στο Πρόγραμμα. Το υπόλοιπο ποσοστό (μέχρι το 5% της παρούσας 

ενέργειας), ήτοι τα ευρώ €πιστροφή που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4% επί της αξίας 

των αγορών σας, συνολικού ύψους από 70€ και πάνω ανά συναλλαγή, στα φυσικά 

καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας 

ενέργειας, οι οποίες θα εξοφληθούν με χρήση καρτών Eurobank που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα €πιστροφή αποκλειστικά μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών Apple 

Pay, Google Pay™ και Garmin Pay, θα πιστωθούν σε ενεργή κάρτα σας που 

συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή μέχρι και τις 30/06/2023. 

 
 

• Από την ενέργεια εξαιρούνται: 

o Ηλεκτρονικές αγορές που θα εξοφληθούν online.  

o Πληρωμές αγορών που θα πραγματοποιηθούν μεν στα φυσικά 

καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ με τη χρήση, όμως, φυσικής κάρτας 

Eurobank που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Για αυτές τις συναλλαγές 

κερδίζετε 1% €πιστροφή. 

https://www.eurobank.gr/el/epistrofi/epistrofi-mia-matia/programma-epibrabeusis-epistrofi/suxnes-erotiseis-epistrofi


 

 

• Σε περίπτωση αγοράς με ταυτόχρονη εξαργύρωση των διαθέσιμων ευρώ 

€πιστροφή, προκειμένου να αποδοθεί το 5% €πιστροφή της παρούσας 

ενέργειας, θα πρέπει το τελικό ποσό πληρωμής, μετά την εξαργύρωση, να 

παραμένει από 70€ και άνω.  

• Στις υπόλοιπες αγορές σας στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, με κάρτες 

Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζετε 1% €πιστροφή.  

 


