
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Η ενέργεια ισχύει από 04/10/2021 έως 31/10/2021. 

Κάθε καταναλωτής που πραγματοποιεί αγορά σετ εντοιχιζόμενου φούρνου και εντοιχιζόμενης 

εστίας Brandt, από τα συνεργαζόμενα με την IDEAL ELECTRONICS καταστήματα,  κερδίζει 

άμεσα κουπόνια της εταιρίας Edenred αναλόγως της αξίας αγοράς και έως του ποσού των 

200 ευρώ. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν στα συνεργαζόμενα με 

την Edenred  καταστήματα σούπερ μάρκετ, εστιατόρια κλπ. 

Η ενέργεια αφορά όλα τα διαθέσιμα μοντέλα των παρακάτω προϊόντων Brandt: 

- εντοιχιζόμενο φούρνο,  

- εντοιχιζόμενη εστία,  

- εντοιχιζόμενο φούρνο μικροκυμάτων,  

- εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων, 

και υπό τον όρο ότι ο καταναλωτής θα προβεί τουλάχιστον στην αγορά ενός εντοιχιζόμενου 

φούρνου και μίας εντοιχιζόμενης εστίας.  

Σε κάθε διαφορετικό μοντέλο από τα παραπάνω προϊόντα αντιστοιχεί διαφορετική αξία 

κουπονιού, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω: 

ΦΟΥΡΝΟΙ  Αξία κουπονιού σε ευρώ 

BOP7568LX 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOP7568LX 60 

BOP7568BB 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOP7568BB 60 

BOP7537BB 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOP7537BB 30 

BOP7537W 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOP7537W 30 

BOP7533B 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOP7533B 30 

BOH7534BB 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOH7534BB 30 

BOH7532B 
ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝ.BRANDT 

BOH7532B 30 

EΣΤΙΕΣ   



BPV6421B 
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΑΤΩ 

BRANDT BPV6421B 20 

BPV6420B 
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΑΤΩ 

BRANDT BPV6420B 20 

BPI6464B 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΤΩ 

BRANDT BPI6464B 20 

BPI6428UB 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΤΩ 

BRANDT BPI6428UB 60 

BPG6413B 
ΠΛΑΤΩ ΓΚΑΖΙΟΥ BRANDT 

BPG6413B 20 

BPG6413W 
ΠΛΑΤΩ ΓΚΑΖΙΟΥ BRANDT 

BPG6413W 20 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ   

BDB325LX 
BRANDT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ BDB325LX 30 

BDJ325LB 
BRANDT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ BDJ325LB 30 

VS1010X 

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

BRANDT VS1010X 20 

VS1010J 

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

BRANDT VS1010J 20 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ   

BKC6575X 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡ. BRANDT 

BKC6575B 50 

BKS6135X 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡ. BRANDT 

BKS6135B 40 

BMS7120B 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡ. BRANDT 

BMS7120B 20 

BMS7120W 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡ. BRANDT 

BMS7120W 20 

 

Ο συνδυασμός  των μοντέλων των προϊόντων που θα επιλέξει ο καταναλωτής καθορίζει την 

τελική αξία κουπονιών που θα λάβει. Η συνολική αξία κουπονιού κάθε αγοράς δύναται να 

αποτελείται από κουπόνια ίσης ή διαφορετικής ονομαστικής αξίας με ελάχιστη ονομαστική 

αξία κάθε κουπονιού το ποσό των 5 ευρώ. 

Καταναλωτές που θα προβούν ταυτόχρονα με την αγορά εντοιχιζόμενου φούρνου και 

εντοιχιζόμενης εστίας σε περαιτέρω αγορά είτε εντοιχιζόμενου φούρνου μικροκυμάτων είτε 

εντοιχιζόμενου πλυντηρίου πιάτων θα λάβουν επιπλέον κουπόνια σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα.  



Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς o καταναλωτής θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα 

συμμετοχής που ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.idealaplliances.gr, με τα στοιχεία 

επικοινωνίας του και την απόδειξη αγοράς. Μετά την καταχώριση,  η εταιρεία θα προβεί σε 

έλεγχο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και ολοκλήρωσης της αγοράς και κατόπιν τα 

κουπόνια θα αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση του 

καταναλωτή που δηλώθηκε στη φόρμα συμμετοχής. Η καταχώριση των αγορών που έχουν 

διενεργηθεί μέχρι 31/10/2021 και ώρα 11:59 μ.μ. πρέπει  να έχει ολοκληρωθεί έως 02/11/2021 

14:00 μ.μ 

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική λίστα των συνεργαζόμενων με την 

εταιρεία Edenred καταστημάτων, στα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν τα κουπόνια στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.edenred.gr/el-GR/ . 

Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μία φορά στα ταμεία των ως άνω συνεργαζόμενων 

με  την εταιρεία Edenred  καταστημάτων. Κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές 

προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε αντικαθίστανται 

σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει τα κουπόνια όλα μαζί ή μεμονωμένα, στις επόμενες συναλλαγές του στα 

συνεργαζόμενα με  την Edenred καταστήματα έως και τη λήξη των κουπονιών.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την IDEAL ELECTRONICS  

στο 210 5193600 (χρέωση βάσει παρόχου). 

Η IDEAL ELECTRONICS δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε 

συνεργαζόμενου με την εταιρεία Edenred καταστήματος, να εξαργυρώσει τα χορηγηθέντα 

κουπόνια. 

Η IDEAL ELECTRONICS δύναται να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει μονομερώς την 

ανωτέρω ενέργεια. 

Η IDEAL ELECTRONICS  ενημερώνει,  ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλατε στην 

παρούσα φόρμα επεξεργάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας αποκλειστικά 

για τους σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας και αποστολής των κουπονιών. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επισκεφθείτε 

την Πολιτική Απορρήτου μας ή να επικοινωνήστε μαζί μας στο legal@ideal.gr.  

http://www.idealaplliances.gr/
https://www.edenred.gr/el-GR/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.idealappliances.gr%2Fdilosi-aporritou%2F&data=04%7C01%7Cgmarougkas%40ideal.gr%7Ca961ef48615f4f1cb52e08d978e4e506%7C6177771e1c694475b33d6136aea66284%7C0%7C0%7C637673746750524716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TGQS%2Fih69Zn%2FBR5JKXE0HvIeDBTUKIMRyi%2F%2FVBQre2M%3D&reserved=0
mailto:legal@ideal.gr

