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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 008 /23-05-2018 

 

 

Οι προσφορές του Union 

συνεχίζονται 
 

 
 

 

 

 

Στην θέση των καταστημάτων “PRAKTIKER” που αποχώρησαν από το Πρόγραμμα  

€πιστροφή της Τράπεζας, το Σωματείο μας προχώρησε στην αντικατάσταση τους στο δικό του 

πρόγραμμα της “ΔΙΠΛΗΣ €πιστροφής” με την βαριά φίρμα των Καταστημάτων «ΠΛΑΙΣΙΟ» παρά 

 το αυξημένο κόστος συμμετοχής που προβλέπεται να καταβάλουμε.  
  

Τα Καταστήματα «ΠΛΑΙΣΙΟ» θα αποδίδουν 2% €πιστροφή μόνο στα μέλη του Union 

Eurobank (αντί του 1%) με την χρήση της χρεωστικής τους κάρτας Eurobank. 
 

Όπως έχουμε αναφέρει σε περιόδους με προωθητικές ενέργειες των συνεργαζόμενων 

εταιρειών μαζί μας ισχύει πάντα η μεγαλύτερη προσφορά.  
 

Έτσι τώρα «τρέχει» €πιστροφή 20% στα καταστήματα «ΠΛΑΙΣΙΟ» για την αγορά 

τηλεοράσεων και αυτό ισχύει και για τα μέλη μας… 
 

Υπενθυμίζουμε 
 

 

 

Υπενθυμίζουμε πάλι τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην προσφορά μας. 
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Σε συνεργασία με την “Eurobank Household Lending” δημιουργήσαμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“€πιστροφή Union X 2” που αποτελεί σύστημα επιβράβευσης των μελών μας που είναι κάτοχοι της 

χρεωστικής κάρτας Eurobank και την χρησιμοποιούν για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε 

δέκα οχτώ (18) συνεργαζόμενες και ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ως εξής: 

Για κάθε συναλλαγή του μέλους μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (που παρακάτω 

θα αναφέρουμε) αυτό θα κερδίζει το διπλάσιο του αθροίσματος πόντων – ένας (1) πόντος = ένα 

(1) ευρώ – του Προγράμματος που προσφέρει το Πρόγραμμα €πιστροφή της Eurobank!!! 

Π.χ.: Αν μία συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Eurobank σε μία από τις επιλεγμένες 

επιχειρήσεις του Προγράμματος “€πιστροφή Union X 2” επιφέρει στον κάτοχο της όφελος 5 €, τότε 

το μέλος του Union θα εισπράξει την διπλάσια χρηματική αξία της επιστροφής, δηλαδή 10 €!!! 

Αυτό για κάθε συναλλαγή, εντός αυτού του προγράμματος χωρίς περιορισμό στα είδη των 

υπηρεσιών και των προϊόντων που το μέλος μας επιλέγει να αγοράσει.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Aegean  -  Καύσιμα/Λιπαντικά    10. ΠΛΑΙΣΙΟ  –  Η/Υ/Τεχνολογία κλπ    

2 .  α tt ica  -  Πολυκαταστήματα    11. Public  -  Τεχνολογία/Ψυχαγωγία  

3. EKO  -   Καύσιμα/Λιπαντικά     12. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο-Πάρκο  

4. elin  -  Καύσιμα/Λιπαντικά     13. Γερμανός-Κινητή Τηλεφ ./Τεχνoλ.  

5. Eurobank Travel  -  Ταξιδιωτικά Γραφεία  14. Ιntersport  -  Αθλητικά Είδη  

6. everest  –  Καφετέρια/Fast Food   15. ΙΚΕΑ  -  Είδη Σπιτιού  

7. Hondos Center  -  Καλλυντικά  Είδη     16. Μασούτης  -  Super Market 

8. Jumbo  -  Παιχνίδια       17 .  Σκλαβενίτης  -  Super Market*  

9. La Pasteria  -  Εστιατόρια      18. Χαλκιαδάκης  -  Super Market  

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 1. Εάν κάποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα στην εφαρμογή του 

προγράμματος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Σωματείο. Αρμόδιος ο σδ Γαβριήλ 

Μιχαλάτος (τηλ.: 210 3623542 - 6972 051520, e-mail: gmichalatos@unioneurobank.gr). 

 2. Όλα τα νέα μέλη μας μετά την έκδοση της παρούσας θα ενταθούν στο Πρόγραμμα μας 

“ΔΙΠΛΗ €πιστροφή” στο τέλος του Ιουνίου 2018. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 

                                           Στάθης Χαρίτος                      Γιάννης Σιδεράτος 

mailto:gmichalatos@unioneurobank.gr

