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Τα προϊόντα του καταλόγου ισχύουν έως 31/12/2020 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή μέχρι την έκδοση 
επόμενου καταλόγου δώρων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή λάθη που οφείλονται στα 
στοιχεία που έχουν δώσει οι προμηθευτές των προϊόντων.
Το allSmart διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση του το δικαίωμα να επιφέρει μονομερώς αλλαγές στον κατάλογο 
των δώρων, καταργώντας κάποια από αυτά ή προσθέτοντας νέα.

14,8x21 / CATALOGUE

SCUDERIA
SHELL και

FERRARI

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
70 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Nιώσε την απόδοση. Γέμισε Συναίσθημα.

Τα σήματα Shell χρησιμοποιούνται από την Coral A.E. με άδεια χρήσης της Shell Brands International AG.
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Καλώς ήρθατε στον κόσµο του allSmart!
Γίνετε µέλος σήµερα και απολαύστε, εκτός από τα υψηλής ποιότητας καύσιµα Shell, παροχές και 
προνόµια που δίνουν ακόµα µεγαλύτερη αξία στις αγορές σας!

Πρόγραµµα ανταµοιβής allSmart

Με δύο τρόπους:

Συµπληρώνοντας την αίτηση στο πρατήριο και λαµβάνοντας άµεσα την πλαστική κάρτα 
µέλους σας.

Κατεβάζοντας την εφαρµογή allSmart app από το Google Play ή το ΑppStore και 
δηµιουργώντας µία ψηφιακή κάρτα στο κινητό σας.

Κάθε φορά που χρησιµοποιείτε την κάρτα µέλους σας είτε σε φυσική είτε σε ψηφιακή µορφή για 
αγορές καυσίµων, προϊόντων αίθουσας ή υπηρεσιών στα πρατήρια Shell, επιβραβεύεστε αυτόµατα µε 
πόντους.

Παραγγέλνετε το δώρο που προτιµάτε και το παραλαµβάνετε άµεσα (αφορά τα 
λιπαντικά και τα προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτου ή το πλύσιµο αυτοκινήτου).

Παραγγέλνετε το δώρο σας και επανέρχεστε στο πρατήριο µε την απόδειξη 
εξαργύρωσης πόντων µέσα σε 15 περίπου µέρες για να το παραλάβετε.

Για να έχετε πάντα µαζί σας το allSmart, κατεβάστε την εφαρµογή allSmart app από 
το Google Play ή το AppStore και: 

1.  ∆είτε τις συναλλαγές και το υπόλοιπο των πόντων σας.
2.  Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Shell.
3.  Ενηµερωθείτε πρώτοι για τις προσφορές που τρέχουν κάθε στιγµή. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΤΕ ΜΕΛΟΣ; 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ;

ΠΩΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ∆ΩΡΑ ΣΑΣ;

1
2

1
2

Μπορείτε να εξαργυρώσετε τους πόντους σας στα καταστήµατα των πρατηρίων 
Shell ως εξής: 

 

Το εικονίδιο σε κάθε προϊόν δείχνει πώς θα παραλάβετε το δώρο που έχετε επιλέξει:

πόντος
1

πόντοι
2

πόντος
0.5

Επιλέξτε δώρο από τον κατάλογο.  

Επισκεφθείτε ένα πρατήριο Shell και προχωρήστε
σε εξαργύρωση έχοντας τον κωδικό του δώρου
και την κάρτα Smart.   

 

 

Κρατήστε την απόδειξη εξαργύρωσης που θα πάρετε 
κατά την παραγγελία. 

Παραλαβή στο πρατήριο 
κατόπιν παραγγελίας.

Επιτόπου 
στο πρατήριο.

Παράδοση 
στο σπίτι.

*Ισχύει για τα πρατήρια που συµµετέχουν στην ενέργεια 

• Shell Unleaded 95 1L
• Shell Diesel LS 1L
• Kerosene 1L
• Αγορές από τα 
   καταστήµατα Shell 1€*

• Shell V-Power Diesel 1L
• Shell V-Power
   Unleaded 98 1L

• Heating Diesel 1L

Απολαύστε την επιβράβευση 
σε κάθε διαδροµή.

ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ & ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ∆ΩΡΟ ΣΑΣ

Shell

ΠΟΝΤΟΙ

x2
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Samsung Smartphone Galaxy A12 Samsung Tablet Galaxy Tab A Samsung Activity Tracker Galaxy Fit 2

Xiaomi Activity Tracker Mi Band 5

Crystal Audio Power Bank PBK-12  
10.000mAh

Xiaomi Mi Activity Tracker Band 4C

Xiaomi Mi Power Bank 3 
10.000mAh 18W

Xiaomi Smartphone Redmi 9A

Huawei Smartphone Y6P

Oθόνη 6,5" HD+ 720x1600, 4GΒ RAM & 64GB ROM, Κάμερα 
48MP+5MP+2MP+2MP & Selfie 8MP, Octa-Core, Μπατα-
ρία 5.000mAh & Fast Charge 15W

Οθόνη 8” 800x1280. 2GB RAM & 32GB ROM. Quad-Core. 
Κάμερα 8MP & Selfie 2MP. Wi-Fi.

Οθόνη AMOLED 1.1”, αυτονομία έως 21 ημέρες, υπο-
στήριξη πάνω από 90 ασκήσεων μέσω του Samsung 
Health & βάρος 21gr. Καταγραφή καρδιακών παλμών, 
καύσης θερμίδων, βημάτων, διάρκειας άσκησης, πα-
ρακολούθηση ύπνου & αυτόματος εντοπισμός άγχους.  
Ανθεκτικό στο νερό έως 50m (5 ΑΤΜ). Ειδοποίηση 
εφαρμογών & κλήσεων.

Οθόνη AMOLED 1.1”, αυτονομία έως 14 ημέρες & 11 προε-
γκατεστημένα sports modes. 24ωρη καταγραφή ύπνου 
και καρδιακών παλμών, ανιχνευτής κίνησης & έλεγχος 
στρες. Ειδοποίηση εφαρμογών, εισερχομένων κλήσεων 
& μηνυμάτων. Ανθεκτικό στο νερό έως 50m (5 ΑΤΜ).

2xUSB για ταυτόχρονη φόρτιση 2 συσκευών (Max. 2.1A). 
1xMicro-USB & 1xUSB Type-C για φόρτιση του Power 
Bank. Περιλαμβάνεται καλώδιο Micro-USB. 4 LED 
ένδειξης επιπέδου μπαταρίας.

Oθόνη αφής 1.08”. Αυτονομία έως 14 ημέρες.  
5 Εγκατεστημένα sport modes. Καταγραφή καρδιακών 
παλμών, απόστασης & ποιότητας ύπνου. Ειδοποίηση 
κλήσεων & μηνυμάτων.

2xUSB με Fast Charge έως 18W. 1xUSB Type-C με Fast 
Charge έως 18W & δυνατότητα φόρτισης και του Power 
Bank. 1xMicro-USB για φόρτιση του Power Bank.

Oθόνη 6,53” HD+ 720x1600. 2GΒ RAM & 32GB ROM. Κάμε-
ρα 13MP & Selfie 5MP. Octa-Core. Μπαταρία 5.000mAh

Oθόνη 6,3” HD+ 720x1600. 3GΒ RAM & 64GB ROM. 
Κάμερα 13MP+5MP+2MP & Selfie 8MP. Octa-Core. 
Μπαταρία 5.000mAh.

300301
300302

ΠΟΝΤΟΙ

42.800

300303
300304

ΠΟΝΤΟΙ

29.300

300305
300306

ΠΟΝΤΟΙ

43.700

300307
300308

ΠΟΝΤΟΙ

38.800

300311

ΠΟΝΤΟΙ

11.630

300313

ΠΟΝΤΟΙ

3.900

300312

ΠΟΝΤΟΙ

7.500ΣΠΙΤ Ι
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΑΠΟ ΤΟ  
Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!

300309

ΠΟΝΤΟΙ

11.800

300314

ΠΟΝΤΟΙ

5.500
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Yenkee Σετ Ασύρματο 
Πληκτρολόγιο-Ποντίκι
Το πληκτρολόγιο διαθέτει πλήκτρα πολυμέσων για άμεση 
πρόσβαση σε αγαπημένες εφαρμογές. Το ποντίκι, με 
ρυθμιζόμενη ευαισθησία έως 1600DPI, είναι κατάλληλο για 
χρήση και με τα δύο χέρια. Εμβέλεια έως 10m.

300025

ΠΟΝΤΟΙ

20.300
300024

ΠΟΝΤΟΙ

8.900
300332

ΠΟΝΤΟΙ

2.800
300054

ΠΟΝΤΟΙ

5.200

300034

ΠΟΝΤΟΙ

5.400

Ανάλυση HD. Θύρες HDMI & USB. Media Player &  
Εγγραφή PVR. Το smart μοντέλο διαθέτει θύρα Ethernet  
& Wi-Fi για σύνδεση στο Internet.

Hitatchi TV 32" F&U TV 32”

Σύνδεση στο Internet μέσω θύρας Ethernet & Wi-Fi. 
Θύρες HDMI & USB. Media Player.

Crystal Audio Soundbar 140

Ανάλυση βίντεο Full HD με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο 
(fps) και ανάλυση φωτογραφίας 12MP. Διαθέτει oθόνη LCD 2", 
έχει βάρος μόλις 65gr και είναι αδιάβροχη έως 60m.

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth, USB & AUX. 
Μέγιστη ισχύς εξόδου 140W.

Sencor Action Camera 3CAM 2001

Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic με ελληνικό μενού, 
αναγνώριση κλήσης, φωτιζόμενη οθόνη, λειτουργία 
αφύπνισης και τηλεφωνικό κατάλογο 50 ονομάτων.

Panasonic Ασύρματο 
Τηλέφωνο KX-TG1611 

Riversong Bluetooth Handsfree 
Array L2

iXchange Bluetooth Ακουστικό 
Handsfree

Bluetooth 5.0. Δυνατότητα σύνδεσης με 2 συσκευές. 
Αυτονομία έως 8 ώρες.

Bluetooth handsfree ακουστικό με κλιπ για εφαρμογή 
σε κάθε ρούχο. Διαθέτει ακουστικό με επεκτεινόμενο 
καλώδιο και έχει αυτονομία 5 ώρες.

Αυτονομία έως 6 ώρες & έως 20 ώρες με τη χρήση της 
θήκης. Αδιάβροχη πιστοποίηση IPX6. Bluetooth 5.0. 
Αυτόματη σύνδεση μετά την εξαγωγή από την θήκη.

Ακουστικά Bluetooth από μεταλλικό αλουμίνιο, με 
καλώδιο που δεν μπλέκεται εύκολα, ενσωματωμένο 
μικρόφωνο και λειτουργία τηλεχειριστηρίου για αύξη-
ση ή μείωση της έντασης ήχου, αλλαγή κομματιών και 
απάντηση κλήσεων.

iLuv True Wireless Ακουστικά 
Bubble Gum Air

Celly Bluetooth 
Ακουστικά με Καλώδιο

300028
300029
300030
300031
300032
300033

ΠΟΝΤΟΙ

5.900

JBL Bluetooth Ηχείο Go 3

Ισχύς 4.2 Watt & αυτονομία έως 5 ώρες. Bluetooth 5.1 
για άμεση σύνδεση χωρίς διακοπές. Αδιάβροχη πιστο-
ποίηση IP67. Ενσωματωμένο clip για εύκολη μεταφορά.

300320
300324

300322
300326

300321
300325

300323
300327

ΠΟΝΤΟΙ

9.600

Fresh ‘n Rebel Bluetooth Ηχείο 
Rockbox Pebble
Ισχύς: 5 Watt. Ενσωματωμένο μικρόφωνο. Αδιάβροχη 
πιστοποίηση IPX4.

300328
300329
300330
300331

ΠΟΝΤΟΙ

4.700

300057
300058
300059
300060

ΠΟΝΤΟΙ

4.900

300333
300334

ΠΟΝΤΟΙ

7.600

300315

ΠΟΝΤΟΙ

58.500
SMART HD

300317

ΠΟΝΤΟΙ

54.600
SMART

300316

ΠΟΝΤΟΙ

65.800
SMART ANDROID HD

300318

ΠΟΝΤΟΙ

46.300
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300081
300082
300083

ΠΟΝΤΟΙ

10.300

300094

ΠΟΝΤΟΙ

17.800
300095

ΠΟΝΤΟΙ

3.900

300096

ΠΟΝΤΟΙ

9.900

300098

ΠΟΝΤΟΙ

3.900

300097

300099

ΠΟΝΤΟΙ

ΠΟΝΤΟΙ

11.800

4.900

LED λάμπα E27 με ενσωματωμένο ηχείο Bluetooth για 
να παίζετε την αγαπημένη σας μουσική. Προσαρμόστε 
το χρώμα (16.000.000 χρώματα), την ένταση και τη 
φωτεινότητα, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή 
"Sengled Pulse" για iOS/Android.

LED λάμπα E27 που αλλάζει χρώματα. Eπιλέξτε 
το αγαπημένο σας χρώμα με το τηλεχειριστήριο 
ή απολαύστε την αυτόματη λειτουργία αλλαγής 
χρωμάτων. Απλά βιδώστε την και είναι έτοιμη για 
χρήση!

Sengled Λάμπα LED Solo Color Plus Sengled Λάμπα LED Paint

Sengled Λάμπα LED Boost Sengled Λάμπα LED Wi-Fi Classic

LED λάμπα E27 με ενσωματωμένο Wi-Fi Repeater για 
ενίσχυση του σήματος Wi-Fi του router. Συνδέστε την 
και επεκτείνετε το σήμα χρησιμοποιώντας τη 
δωρεάν εφαρμογή "Boost" για iOS/Android.

LED λάμπα E27 για έλεγχο του φωτισμού και ρύθμιση 
φωτεινότητας, απευθείας από το smartphone σας. 
Wi-Fi χωρίς επιπλέον Hub/Gateway, χρησιμοποιώντας 
τη δωρεάν εφαρμογή "Sengled Home" για iOS/Android. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έλεγχο φωνής, μέσω 
Amazon Alexa ή Google Home.

Sengled Λάμπα LED Smartsense Sengled Λάμπα LED Everbright

LED Λάμπα E27 με ανιχνευτή κίνησης. Eνεργοποιείται 
μόνο όταν εντοπιστεί η κίνηση. Το φως σβήνει αυτόματα 
μετά από 90sec. Ιδανική για χρήση σε σκάλα, υπόγειο, 
μπάνιο ή διάδρομο.

LED λάμπα Ε27 (φωτιστικό ασφαλείας) με ενσωματωμένη 
μπαταρία. Ενεργοποιείται σε περίπτωση 
διακοπής/πτώσης ρεύματος.  

Ακουστικά κεφαλής με αναδιπλούμενες κάψες 
διαμέτρου 30mm και ενσωματωμένο μικρόφωνο. 
Διαθέσιμα σε 2 τύπους: ενσύρματα και 
ασύρματα, με αυτονομία έως 40 ώρες.

Ακουστικά handsfree με ενσωματωμένο μικρόφωνο. 
Διαθέσιμα σε 2 τύπους: ενσύρματα και ασύρματα, 
με αυτονομία έως 16 ώρες.

JBL Ακουστικά ΚεφαλήςJBL Ακουστικά Handsfree

Ακουστικά κεφαλής με αναδιπλούμενες κάψες διαμέτρου 
40mm, ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχομονωτικά 
καλύμματα για απομόνωση εξωτερικών θορύβων. 
Αυτονομία Talk/Playback Time έως 18 ώρες.

Ακουστικά κεφαλής με κάψες διαμέτρου 30mm και ενσω-
ματωμένο μικρόφωνο. Με ελαφριά σχεδίαση και έως 35 
ώρες αδιάκοπης λειτουργίας ακρόασης. 

Crystal Audio Ακουστικά ΚεφαλήςSony Bluetooth Ακουστικά Κεφαλής

Σακίδιο πλάτης-τσάντα laptop έως 15,6", με αδιάβροχο 
ύφασμα. Διαθέτει εσωτερικές τσέπες για τα 
απαραίτητα αξεσουάρ, βιβλία ή άλλα αντικείμενα.

Ακουστικά με αδιάβροχη σχεδίαση, ρυθμιζόμενες 
θηλιές για τέλεια εφαρμογή κατά την άθληση και 
καλώδιο 1,2m για μεγάλη ευχέρεια κίνησης.

Lenovo BackpackSony Ακουστικά Sports

300069
300070
300071
300072

ΠΟΝΤΟΙ

4.100
300090
300091
300092
300093

ΠΟΝΤΟΙ

4.900

300061 
300062 
300064 

ΠΟΝΤΟΙ

2.100
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

300335 
300336
300337
300338

ΠΟΝΤΟΙ

8.700
ΑΣΥΡΜΑΤΑ

300339 
300340 
300341 

300342 

ΠΟΝΤΟΙ

11.300
ΑΣΥΡΜΑΤΑ

300077 
300078 
300079 
300080 

ΠΟΝΤΟΙ

6.700
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

300084
300085
300086

ΠΟΝΤΟΙ

5.200
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Braun Σετ Περιποίησης  
Γενειάδας/Μαλλιών 7-Σε-1

Philips OneBlade Pro Philips MultiGroom 
Κοπτική Μηχανή 9 σε 1

Philips Κοπτική Μηχανή ΣώματοςPhilips Ξυριστική Μηχανή Philips Κουρευτική Μηχανή

Τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης τριχών. 100min  
αυτονομίας. Πλήρως πλενόμενη. Ασύρματη &  
ενσύρματη λειτουργία.

Mια επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την 
οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να 
δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε τρίχες 
κάθε μήκους. Ξέχνα τα πολλά βήματα και εργαλεία: 
το OneBlade τα κάνει όλα.

Τριμάρετε και διαμορφώστε το στιλ του προσώπου 
και των μαλλιών σας με 9 εξαρτήματα. 'Εως 60 λεπτά 
ασύρματης χρήσης ανά φόρτιση. 

Με στρογγυλεμένες άκρες και υποαλλεργικό πλέγμα 
για προστασία της επιδερμίδας. Εύκολη χρήση και 
καθάρισμα μέσα ή έξω από το ντους. Έχει αυτονομία 
50 λεπτών, με 8 ώρες φόρτιση.

Με λεπίδες PowerCut για πιο άνετο και βαθύ 
ξύρισμα, και κεφαλές 4D Flex που κάμπτονται 
προς 4 διαφορετικές κατευθύνσεις για άψογη 
προσαρμογή στις γωνίες του προσώπου. Έχει 
αυτονομία 30 λεπτά, με 8 ώρες φόρτιση.

Με πλατιά κεφαλή  41mm, τεχνολογία Trim-n-Flow που 
αποτρέπει το στόμωμα και σύστημα DualCut για 
γρήγορο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Διαθέτει απο-
σπώμενο χτενάκι με 13 ρυθμίσεις. ΣΠΙΤ Ι

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!

300120

ΠΟΝΤΟΙ

5.200
300121

ΠΟΝΤΟΙ

7.800

300369

ΠΟΝΤΟΙ

17.400
300347

ΠΟΝΤΟΙ

14.500
300119

ΠΟΝΤΟΙ

8.600

300116

ΠΟΝΤΟΙ

10.900



Huawei Smart Ζυγαριά Μπάνιου

Oral-B Ηλεκτρική ΟδοντόβουρτσαFirst Austria ζυγαριά μπάνιου

Smart γυάλινη ψηφιακή ζυγαριά με λιπομέτρηση και 
μέτρηση μάζας σώματος. Ανάλυση μυϊκής μάζας, 
νερού σώματος, σωματικού λίπους κ.ά.

Με Τεχνολογία 2D. Περιστροφική κίνηση με 7.600 
περιστροφές ανά λεπτό. Απομακρύνει έως και 100% 
περισσότερη πλάκα.

Ηλεκτρονική από γυαλί ασφαλείας. LCD οθόνη με  
αυτόματη απενεργοποίηση. Μέγιστο βάρος 150Kg.
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Philips Αποτριχωτική Μηχανή

Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο κοντές 
τρίχες (0,5mm). Διαθέτει ενσωματωμένο φωτάκι 
Opti-light για βέλτιστη ορατότητα και είναι εργονο-
μικά σχεδιασμένη για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση. 
Λειτουργεί με ρεύμα.

Μικροκοπτική για μύτη αφτιά και φρύδια με στρογ-
γυλεμένες άκρες φιλικές προς το δέρμα. Πλήρως 
πλενόμενα εξαρτήματα.

Philips Μικροκοπτική Μηχανή

Με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Γρήγορο 
ζέσταμα σε 60 δευτερόλεπτα και αντιθερμική άκρη 
για ασφαλές styling. Δημιουργεί μπούκλες διαμέτρου 
16mm και έχει μέγιστη θερμοκρασία 200 βαθμούς.

Διαθέτει σύστημα ιονισμού και ThermoProtect, 
μακριές κεραμικές πλάκες 100mm με κερατίνη και 6 
ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Philips Ψαλίδι Μαλλιών Philips Ισιωτικό Μαλλιών

300348

ΠΟΝΤΟΙ

4.500

300349

ΠΟΝΤΟΙ

3.500

300370

ΠΟΝΤΟΙ

6.700
300129

ΠΟΝΤΟΙ

6.700

300123

ΠΟΝΤΟΙ

6.200

300126

ΠΟΝΤΟΙ

5.400
300127

ΠΟΝΤΟΙ

7.200

300125

ΠΟΝΤΟΙ

5.000
300346

ΠΟΝΤΟΙ

8.200

Izzy Σετ Ισιωτικό & Ψαλίδι Μαλλιών

Ισιωτικό με κεραμικές πλάκες 27mm-αμεση επίτευξη 
θερμοκρασίας έως 220°C. Ψαλίδι για μπούκλες με 
κεραμική επίστρωση-άμεση επίτευξη θερμοκρασίας 
έως 200°C.

Philips Σεσουάρ Μαλλιών 2.100W

Με λειτουργία ThermoProtect για μέγιστη προστασία 
των μαλλιών, στενό στόμιο 14mm για εστιασμένη ροή 
αέρα και επιλογή κρύου αέρα Cool Shot για κράτημα 
του χτενίσματος. 
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Life Ραβδομπλέντερ 600W 

Izzy Αποχυμωτής ΜπλέντερPhilips Στίφτης

Pyrex Πολυκόφτης Multi 650W Izzy Πολυκόφτης Multi

Philips Μίξερ με Κάδο 400W

Philips Μπλέντερ 400W

Ισχυρό μοτέρ 600W, 2 ταχύτητες λειτουργίας και 
περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης στροφών.  4 λεπίδες 
κοπής. Mακριά ράβδος ανάμειξης από ανοξείδωτο 
ατσάλι 14,2cm .

Αποσπώμενα εξαρτήματα. Ανοξείδωτο φίλτρο και 
λεπίδες κοπής. Δοχείο συλλογής πολτού 1.5lt. Δοχείο 
Χυμού 550ml.

Στίφτης εσπεριδοειδών διπλής κατεύθυνσης, με 
κανάτα χωρητικότητας 600ml, διαχωριστή πολτού και 
κάλυμμα.  

Διαθέτει 2 ταχύτητες & 4 ανοξείδωτα μαχαίρια για 
γρήγορο θρυμματισμό. Μπωλ μεγάλης χωρητικό-
τητας 1,5L, ιδανικό για μεγάλες ποσότητες άλεσης. 
Κατασκευασμένο απο υλικά χωρίς BFA. Αντιολισθητική 
βάση.

Πολυκόφτης ισχύος 600W, με τριπλό σετ από ανοξεί-
δωτες λεπίδες και μπολ χωρητικότητας 600ml. Ψιλοκό-
βει, αναμειγνύει και αλέθει.

Διαθέτει 5 ταχύτητες και turbo, εύκολη σύνδεση/απο-
σύνδεση εξαρτημάτων, αποθήκευση καλωδίου και 2 
ζευγάρια εξαρτήματα.

Λεπίδα ProBlend 4 αστέρων για τέλεια smoothies, 
χυμούς, κρέμες, milkshakes, cocktails, σάλτσες κ.ά. Με 
πλαστική κανάτα χωρητικότητας 1,5lt και 2 ταχύτητες.

ΣΠΙΤ Ι
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!

300350

ΠΟΝΤΟΙ

5.000

300131

ΠΟΝΤΟΙ

11.400

300132

ΠΟΝΤΟΙ

9.000

300134

ΠΟΝΤΟΙ

6.300
300371

ΠΟΝΤΟΙ

8.200

300135

ΠΟΝΤΟΙ

6.500
300351

ΠΟΝΤΟΙ

14.400

300139

ΠΟΝΤΟΙ

17.200

Izzy Ζυγαριά Κουζίνας

Ακριβής μέτρηση υλικών έως 10 κιλά. Φωτιζόμενη LCD 
οθόνη. Κουμπιά αφής. Αισθητήρες υψηλής ακρίβειας.

Izzy Φούρνος Μικροκυμάτων

1.200W με 6 επιλογές ισχύος μικροκυμάτων  και χω-
ρητικότητα 20lt. Διαθέτει ρύθμιση για ξεπάγωμα και 
χρονόμετρο 30 λεπτών.

300352
300353

ΠΟΝΤΟΙ

4.400
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300140

ΠΟΝΤΟΙ

5.600

300354

ΠΟΝΤΟΙ

7.000
300357

ΠΟΝΤΟΙ

7.200

300355

ΠΟΝΤΟΙ

3.800
300153

ΠΟΝΤΟΙ

6.400

300141

ΠΟΝΤΟΙ

6.200
300146

ΠΟΝΤΟΙ

8.600
300147

ΠΟΝΤΟΙ

18.600

300143

ΠΟΝΤΟΙ

3.200

300356

ΠΟΝΤΟΙ

6.500
300358

ΠΟΝΤΟΙ

4.200

Σαντουιτσιέρα 800W για 2 τοστ, με μονοκόμματες 
βαθιές αντικολλητικές πλάκες γκριλ, για εύκολο καθα-
ρισμό. Διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια και δυνατότη-
τα αποθήκευσης καλωδίου. 

Izzy Τοστιέρα Pyrex Σαντουιτσιέρα

Σαντουιτσιέρα Panini 800W, με πλάκες που ανοίγουν 
180o. Διαθέτει συλλέκτη λίπους για εύκολο καθάρισμα 
και αντιθερμική λαβή.

Life Ηλεκτρική Ψησταριά BBQ 
2-Σε-1 2000W

Mπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως stand είτε ως 
επιτραπέζια, χάρη στα αποσπώμενα πόδια που 
διαθέτει. Η στιβαρή της κατασκευή εξασφαλίζει 
σταθερότητα σε διάφορες επιφάνειες και το καθιστά 
την ιδανική επιλογή για ψήσιμο στο σπίτι, στον κήπο ή 
στο camping! 

Αντικολλητικό 24cm, με μαρμάρινη επίστρωση.

Luigi Ferrero Τηγάνι

Κατάλληλη για όλες τις εστίες μαγειρέματος (γκάζι, 
κεραμική, υγραερίου, ηλεκτρική, επαγωγική, εστίες 
που λειτουργούν με κάρβουνο, λάδι ή ξύλο).

Lava Γκριλιέρα 21x36 Lamart Κατσαρόλα 2.4L

Εμαγιέ, Συμβατή με όλες τις εστίες και τις κεραμεικές.

Philips Καφετιέρα Φίλτρου Izzy Μηχανή Espresso

Με ισχύ 1.000W, για 10-15 φλιτζάνια. Διαθέτει αυτόματη 
απενεργοποίηση και λειτουργία διακοπής σταξίμα-
τος. 

Ιδανική για αλεσμένο καφέ χύμα, με αντλία πίεσης 20 
bar για βελούδινο καϊμάκι. Διαθέτει 2 φίλτρα καφέ 
για μονή & διπλή δόση και ανοξείδωτη θερμαινόμενη 
επιφάνεια για προθέρμανση φλιτζανιών. 

Izzy Συσκευή Φραπέ

120W για λαχταριστό φραπέ, freddo espresso, 
milkshakes κ.ά. Με διπλό ανοξείδωτο εξάρτημα ανά-
μειξης και ανοξείδωτο κύπελλο ανάμειξης. 

First Austria ηλεκτρικό μπρίκι ελληνι-
κού καφέ 350 ml 800W

Με αισθητήρα που σβήνει αυτόματα το μπρίκι μόλις 
βράσει ο καφές,  χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε 
αν θα χυθεί. Το χερούλι αναδιπλώνει ώστε να πιάνει 
λιγότερο χώρο στον πάγκο.

Philips Φρυγανιέρα

2 εγκοπών, με 8 ρυθμίσεις ψησίματος και λειτουργία 
για ξεπάγωμα. Έχει αυτόματη απενεργοποίηση για 
εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια.

Life Ανοξείδωτος Βραστήρας 2200W

Kατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι σε mat 
φινίρισμα. Διαθέτει κρυφό θερμαντικό στοιχείο που 
αποτρέπει την δημιουργία αλάτων στην αντίσταση, 
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εργονομική cool touch 
λαβή για άνετη χρήση, καθώς και εύκολη τοποθέτηση 
του βραστήρα στην βάση. 

300149 
300150 
300151 
300152 

ΠΟΝΤΟΙ

7.200
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First Austria Γιαουρτομηχανή

20W. Φτιάξε 1.000ml δικό σου γιαούρτι με τα δικά σου 
υλικά. Κατάλληλο και για γάλα σόγιας ή άλλο φυτικό 
γάλα για να φτιάξεις vegetarian γιαούρτι. Διαθέτει 
λειτουργία για παρασκευή ρυζόκρασου.

Ariete Συσκευή Hot Dog

650W, 5 επιλογές μαγειρέματος και ειδικό θερμικό 
γκριλ για hot dog. Με ειδική θέση που κρατάει ζεστά 
τα ψωμάκια.

2.200W Κεραμική πλάκα υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενο 
ατμό 25gr/min, έξτρα ατμό 70gr/min, μόνιμο αντιαλκα-
λικό φίλτρο anticalc και λειτουργία DripStop (κατά του 
σταξίματος). Διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρι-
σμού “Self Clean”, κάθετο ατμό, λειτουργία εκασμού 
και μεγάλο ρεζερβουάρ νερού 350ml  

Izzy Σίδερο ατμού Atlas Ceramic

Σίδερο ατμού 2000W με συνεχή παροχή ατμού 25gr 
και βολές ατμού έως 90gr, Λειτουργία Calc Clean για 
διαρκή απόδοση ατμού, αντικολλητική πλάκα που 
γλιστράει εύκολα και γρήγορα σε όλα τα υφάσματα.

Philips Ατμοσίδερο

Ariete Συσκευή για Μαλλί της Γριάς

450W, με βεντούζες στη βάση για υψηλή σταθερότητα. 
Λειτουργεί με απλή, χρωματιστή και αρωματισμένη 
ζάχαρη και πλήρως αποσυναρμολογούμενα εξαρτή-
ματα για εύκολο καθάρισμα.

Ariete Συσκευή Ποπ Κορν

1.100W, παράγει 60gr ποπ κόρν σε λιγότερο από 2 λεπτά 
με θερμό αέρα, χωρίς λάδι ή βούτυρο.

2400W. Συνεχής παροχή ατμού 120 gr/min. Βολή ατμού 
300g. Δεξαμενή νερού εύκολης αναπλήρωσης. Γρήγορη 
προθέρμανση.

Philips Σύστημα Σιδερώματος 5,2 bar Izzy Ηλεκτρικό Σκουπάκι Χειρός 3-σε-1

Χωρητικότητα κάδου 1Lt. Καλώδιο 6 μέτρων. Ισχύς 800W.

Αντικολλητική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα. Ρυθμι-
ζόμενη θερμοκρασία για επιλογή βαθμού ψησίματος.

Severin Βαφλιέρα 

1.400W, αντικολλητική επιφάνεια 30cm, κατάλληλη 
για την παρασκευή της κρέπας, αλλά και των υλικών 
της. Διαθέτει 2 ξύλινες σπάτουλες και ρυθμιζόμενο 
θερμοστάτη.

Izzy Κρεπιέρα Philips Ηλεκτρική Σκούπα

750W, με σακούλα 3lt και ηλεκτρονική ρύθμιση. 
Ενεργειακής κλάσης Α.

Philips Ηλεκτρική Σκούπα

PowerPro 650W Compact με κάδο 1,5lt. Ενεργειακής 
κλάσης Α και τεχνολογία Power Cyclone5.

300359

ΠΟΝΤΟΙ

5.400

300361

ΠΟΝΤΟΙ

16.000
300364

ΠΟΝΤΟΙ

27.500

300363

ΠΟΝΤΟΙ

10.500
300165

ΠΟΝΤΟΙ

18.900

300156

ΠΟΝΤΟΙ

10.700
300372

ΠΟΝΤΟΙ

5.900
300373

ΠΟΝΤΟΙ

6.300

300362

ΠΟΝΤΟΙ

14.600
300365

ΠΟΝΤΟΙ

13.200

300160

ΠΟΝΤΟΙ

7.400
300166

ΠΟΝΤΟΙ

24.000
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Black & Decker 
Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι
12V Dustbuster®, επαναφορτιζόμενο με μπαταρία 
Lithium-Ion, ισχύ αναρρόφησης 20 air Watt και απο-
σπώμενο κάδο 700ml.

Sencor Ατμοκαθαριστής 1000W 3 bar

Κατάλληλος για καθαρισμό σκληρών επιφανειών 
(πλακάκια, εστίες κουζίνας, γυαλί). Αφαιρεί το 99% των 
βακτηρίων. Αφαιρεί λεκέδες,άλατα, λίπος. Εντελώς 
οικολογικό προϊόν καθώς δεν απαιτεί καθόλου χημικά 
για καθαρισμό.

Με λάστιχο υψηλής πίεσης 4m και τούρμπο μπεκ με 
περιστρεφόμενο point jet για την αφαίρεση επίμονων 
ρύπων. Ιδανικό για τον καθαρισμό ποδηλάτων, 
εργαλείων και επίπλων κήπου.

Kärcher Πλυστικό Μηχάνημα

Με 3 ταχύτητες, ρυθμιζόμενο ύψος και περιστροφική 
κίνηση. Έχει αθόρυβη λειτουργία, στρογγυλή βάση για 
αυξημένη σταθερότητα, διάμετρο 40cm και ισχύ 60W.

Izzy Ανεμιστήρας Δαπέδου

Black & Decker Επαναφορτιζόμενο 
Σκουπάκι
3,6V Dustbuster®, επαναφορτιζόμενο με μπαταρία 
Lithium-Ion, ισχύ αναρρόφησης 8 air Watt και 
αποσπώμενο κάδο 385ml.

300167

ΠΟΝΤΟΙ

14.900

300170

ΠΟΝΤΟΙ

9.800
300171

ΠΟΝΤΟΙ

10.300

300169

ΠΟΝΤΟΙ

23.200

300366

ΠΟΝΤΟΙ

11.200



ΣΠΙΤ Ι
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!
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Black & Decker Κρουστικό Δράπανο

Με ισχύ 710W και κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή 
και μέγιστη σύσφιξη των εξαρτημάτων.

Black & Decker Δραπανοκατσάβιδο

Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους με δύσκολη 
πρόσβαση. Εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ. 7.2V 
Lithium-Ion.

Black & Decker Γωνιακός Τροχός 

Ιδανικός για κοπή μεταλλικών σωλήνων, αφαίρεση 
σκουριάς από μέταλλα, αφαίρεση αρμών ηλεκτροσυ-
γκόλλησης, αφαίρεση αρμών ανάμεσα από τούβλα. 
750W με καλώδιο και διάμετρο δίσκου 115mm.

Gardena Σετ Εργαλεία Χειρός 
City Gardening
Ιδανικό για φύτευση, μεταφύτευση, αφράτεμα του 
χώματος σε γλάστρες στα μπαλκόνια. Περιλαμβάνει 
φτυαράκι, σκαλιστήρι, κλαδευτήρι, σκουπάκι. Κουτί 
αποθήκευσης με καπάκι-φαράσι. 25 χρόνια εγγύηση.

Black & Decker 
Χλοοκοπτικό - Μηχανή Φινιρίσματος

Με πλάτος κοπής 25cm και τηλεσκοπική λαβή για 
ρύθμιση ύψους, 450W και 230V.

Black & Decker 
Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι

Με LED φωτισμό για καλύτερη ορατότητα, μπαταρία 
λιθίου 1.5Αh που κρατάει τη φόρτισή της σε αδράνεια 
μέχρι και 18 μήνες.

Stanley Σετ Κατσαβίδι Καστάνιας 
Με Μύτες
Πρακτική πλαστική θήκη & κασετίνα. 20 ανταλλάξιμες 
μύτες 1/4” με αυτομπλοκαριζόμενη υποδοχή μυτών.

Black & Decker 
Φυσητήρας - Απορροφητήρας
3 σε 1: φυσητήρας 315km/h, απορροφητήρας 11,7m3/min 
και συνθλιπτής φύλλων. 2.600W. 300175

ΠΟΝΤΟΙ

14.900

300176

ΠΟΝΤΟΙ

8.100
300173

ΠΟΝΤΟΙ

19.500

300172

ΠΟΝΤΟΙ

14.900

300174

ΠΟΝΤΟΙ

8.000
300177

ΠΟΝΤΟΙ

10.300

300367

ΠΟΝΤΟΙ

8.800

300368

ΠΟΝΤΟΙ

3.800
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Princess Traveller Βαλίτσα Ταξιδιού Τρόλεϊ

Αναδιπλούμενη βαλίτσα καμπίνας. Με 2 ροδάκια, μα-
λακή και εξαιρετικά ελαφριά μόλις 2,1kg. Διαστάσεις 
51x35x20cm, χωρητικότητας 36 λίτρων.

300187

ΠΟΝΤΟΙ

39.000
ΜΕΣΑΙΑ

ΣΠΙΤ Ι
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!

Delsey Βαλίτσα Ταξιδιού Τρόλεϊ

Τροχήλατη με 4 μαλακές ρόδες, χερούλια σε οριζόντια 
και κάθετη διάταξη, κλειδαριά TSA με 3ψήφιο κωδικό. 
Διατίθεται σε 5 χρώματα: ανθρακί, πορτοκαλί, ροζ, 
μπλε και μωβ.
Καμπίνας: 55x36x23cm  
Μεσαία: 68x47x27cm
Μεγάλη: 79x54x31cm

300180
300182
300183
300184

ΠΟΝΤΟΙ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ

14.400

300185

 

ΠΟΝΤΟΙ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ

33.700
300186

 
 
 

ΠΟΝΤΟΙ

43.900
ΜΕΓΑΛΗ
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ΣΠΙΤ Ι
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!
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Sencor Αισθητήρες Παρκαρίσματος

Σύστημα με 4 αισθητήρες παρκαρίσματος, με οθόνη 
SCA PARK200, ιδανικό για όλους τους τύπους 
αυτοκινήτων.

Simply Καλώδια Εκκίνησης Μπαταρίας Simply Αεροσυμπιεστής 
Αυτοκινήτου 300PSI

Τα επαγγελματικά καλώδια εκκίνησης μπαταρίας 
αυτοκινήτου της Simply συνοδεύονται από ανθεκτική 
θήκη με φερμουάρ και επενδεδυμένη λαβή. Διαθέσιμα 
σε 200,400,600,800 & 1000Amp.

Φουσκώνει σε 8-9 λεπτά από 0-30PSI (ελαστικό 175R13). 
Εύκολο στη χρήση, με πρακτική και συμπαγή σχεδί-
αση.

Ιδανική λύση για αποθήκευση-τακτοποίηση των πραγ-
μάτων στο πορτμπαγκάζ. Με ενσωματωμένο σύστημα 
velcrofix για σταθερή στερέωση.

Simply Θήκη Οργάνωσης ΠορτμπαγκάζBlaupunkt Ηχοσύστημα Porto 170

Δέκτης CD. Υποδοχές USB, Aux-In & SDHC Card.  
Ισχύς εξόδου: 4x40Watt. Τηλεχειριστήριο.  
Αποσπόμενη πρόσοψη

Black+Decker Σκουπάκι NVB12AVA

Χωρητικότητα κάδου 370ml χωρίς σακούλα. Αξεσουάρ: 
μεγάλη βούρτσα ταπετσαρίας, εύκαμπτος σωλήνας & 
ακροφύσιο στενών χώρων. Τροφοδοσία μέσω σύνδε-
σης στην υποδοχή αναπτήρα με καλώδιο 5m.

300110

ΠΟΝΤΟΙ

2.900

300345

ΠΟΝΤΟΙ

7.200

300100

ΠΟΝΤΟΙ

14.900
300103

ΠΟΝΤΟΙ

2.900

300344

ΠΟΝΤΟΙ

15.000

300108

ΠΟΝΤΟΙ

5.000
1000Amp

300104

ΠΟΝΤΟΙ

2.000
200Amp

300107

ΠΟΝΤΟΙ

4.800
800Amp

300106

ΠΟΝΤΟΙ

2.800
600Amp

300105

ΠΟΝΤΟΙ

2.500
400Amp

300111

ΠΟΝΤΟΙ
απλή

2.900

300112

ΠΟΝΤΟΙ

με θήκη 
tablet

3.200

Εύκολη τακτοποίηση και εξοικονόμηση χώρου στο πίσω 
μέρος της καμπίνας, για να μπορείτε να αποθηκεύσετε 
πολλά αντικείμενα. Η θήκη οργάνωσης διπλώνει 
πανεύκολα και μπορείτε να την αποθηκεύσετε, όταν δεν 
χρησιμοποιείται.

Simply Θήκη Οργάνωσης Πίσω Καθίσματος

Simply Προστατευτικό Κάλυμμα για 
Κατοικίδια

Simply Προστατευτικό 
Κάλυμμα - Τσάντα Μεταφοράς Σκύλου

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω θέσης για κατοικίδια, 
κατάλληλο για οχήματα όλων των διαστάσεων. Ανοίγει με 
φερμουάρ για εύκολη τοποθέτηση στο εσωτερικό του 
οχήματος, ενώ είναι επενδεδυμένο με PVC για προστασία 
από λάσπη, τρίχες και λεκέδες τροφών/υγρών.

Προστατευτικό κάλυμμα καθίσματος και τσάντα 
μεταφοράς για σκύλο, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και 
κούμπωμα ασφαλείας. Η τσάντα εμποδίζει τον σκύλο 
να πηδήξει στο μπροστινό μέρος και να προκαλέσει 
ατύχημα.

300113

ΠΟΝΤΟΙ

5.200
300114

ΠΟΝΤΟΙ

3.900
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300203

ΠΟΝΤΟΙ
4L

12.700

300202

ΠΟΝΤΟΙ
1L

3.300

300205

ΠΟΝΤΟΙ
4L

7.900

ΣΠΙΤ Ι
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΑΣ ΜΕΡΟΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!
Η ΖΩΗ ΘΕΛΕΙ 

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ!

ΕΞΟΠΛΙΣΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ  

Α ΩΣ ΤΟ Ω

ΠΑΙΔΙΟΥ!
Η ΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Ή
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ!

300201

ΠΟΝΤΟΙ
5L

15.900

300200

ΠΟΝΤΟΙ
1L

3.300

300204

ΠΟΝΤΟΙ
1L

2.200

Shell Helix Ultra 5W-40 1L, 4L

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα. Η πιο 
προηγμένη σύνθεση της Shell για κινητήρες υψηλών 
επιδόσεων. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης, 
diesel ή υγραερίου. Το μόνο λιπαντικό κινητήρα που 
χρησιμοποιεί η Ferrari.

Shell Helix Ultra ECT 5W-30 1L, 5L

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα. H απόλυτη 
προστασία της Shell για χαμηλότερη εκπομπή καυσα-
ερίων και προστασία από τα κατάλοιπα. Κατάλληλο 
για κινητήρες βενζίνης, diesel ή υγραερίου.

Shell Helix HX7 10W-40, 1L, 4L Shell Helix HX5 20W-50, 15W-40 1L, 4L

Λιπαντικό κινητήρων συνθετικής τεχνολoγίας. 
Βοηθά τον κινητήρα να διατηρείται καθαρός και να 
λειτουργεί αποτελεσματικά. Κατάλληλο για κινητήρες 
βενζίνης, diesel ή υγραερίου.

Προηγμένο πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα. Συμβάλλει 
στην αφαίρεση των καταλοίπων από τους βρώμικους 
κινητήρες. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης, diesel ή 
υγραερίου. 

TURTLE WAX Σαμπουάν 
με Κέρι Γυαλίσματος Carnauba

Armor All Προστατευτικό - Γυαλιστι-
κό για Πλαστικές Επιφάνειες

Shell Rimula R6 M 10W-40 20L WD-40 400ml Σπρέι 

Για γρήγορο και αποτελεσματικό γυάλισμα. Ένα 
μοναδικό προϊόν πλύσης που περιέχει κερί Carnauba. 
Αφαιρεί εύκολα τη βρωμιά χωρίς να αφήνει υπολείμ-
ματα. 

Σιλικονούχο γαλάκτωμα υδατικής βάσης ειδικά σχεδι-
ασμένο για να επιβραδύνει τη φυσική φθορά επιφα-
νειών όπως το βινύλιο, το καουτσούκ, το πλαστικό, το 
επεξεργασμένο δέρμα και το ξύλο.

Συνθετικό λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες υψηλής
απόδοσης. Προσφέρει εξοικονόμηση στη συντήρηση. 
Κατάλληλο για μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Το No1 λιπαντικό και αντισκωριακό στον κόσμο με 5 
διαφορετικές δράσεις για 2000+ χρήσεις!

300206

ΠΟΝΤΟΙ
1L

1.300

300207

ΠΟΝΤΟΙ
4L

4.900

300210

ΠΟΝΤΟΙ

1.200
300211

ΠΟΝΤΟΙ

1.100

300208

ΠΟΝΤΟΙ

24.400
300209

ΠΟΝΤΟΙ

950



Oxygen Spray Αυτοκινήτου

Χαρίζει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας μοναδική, 
δροσερή ατμόσφαιρα που διαρκεί.

Oxygen Αρωματικό Αυτοκινήτου 32 33
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300212
300213
300214 
300215
300216
300217

ΠΟΝΤΟΙ

300
300218
300219
300220 
300221
300222
300223

ΠΟΝΤΟΙ

900

300224

ΠΟΝΤΟΙ

500

300226

ΠΟΝΤΟΙ

3.500

300228

ΠΟΝΤΟΙ

2.900
300229

ΠΟΝΤΟΙ

900

300227

ΠΟΝΤΟΙ

1.600

Μοναδική αίσθηση φρεσκάδας που καλύπτει διακριτι-
κά τυχόν δυσάρεστες οσμές, ανανεώνοντας τον χώρο 
του αυτοκινήτου με υπέροχο άρωμα.

Σετ 4 πατάκια από παχιά μοκέτα, κατάλληλα για όλα 
τα οχήματα, για προστασία από τις καθημερινές 
φθορές. Εμπρός πατάκια: 66x43cm, πίσω πατάκια: 
30x40cm.

Υπεραπορροφητικά πανάκια τεχνολογίας microfiber.

Simply Σετ Πατάκια Aυτοκινήτου ΜοκέταZAP Πανάκια με Μικροΐνες (2+1)

Simply Σετ Πατάκια Αυτοκινήτου PVC TRICO Υαλοκαθαριστήρες Κλασικοί

Σετ 4 πατάκια μαύρα από PVC, κατάλληλα για όλα 
τα οχήματα, για προστασία από τις καθημερινές 
φθορές. Εμπρός πατάκια: 70,5x44,5cm, πίσω πατάκια 
44,5x44cm.

Με επίστρωση γραφίτη για βελτιωμένη απόδοση και 
παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Για όλους τους παρα-
δοσιακούς βραχίονες υαλοκαθαριστήρων.

TRICO Υαλοκαθαριστήρες Flatblade

Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης σε όλο το μήκος της 
λεπίδας. Για όλους τους σύγχρονους τύπους οχημάτων.

Kαλοκαιρινό Καθαριστικό Παρμπρίζ 2LT

Για κάθε είδους βρωμιά, χωρίς να προκαλεί φθορά
στο χρώμα, τους υαλοκαθαριστήρες, τα ελαστικά 
μέρη ή τις τσιμούχες.

300225

ΠΟΝΤΟΙ

2.900
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Πλύσιμο Ι.Χ. Αυτοκινήτου

Πλύσιμο αυτοκινήτου με την ποιότητα των υπηρεσιών 
Shell. Εξαιρούνται SUV & φορτηγά. Η εξαργύρωση 
ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια που παρέχουν την 
υπηρεσία πλυσίματος.

300231

ΠΟΝΤΟΙ

1.400
Μέσα-Έξω

300230

ΠΟΝΤΟΙ

700
Εξωτ. πλύσιμο

300232

ΠΟΝΤΟΙ

1.900

Mini GoGas Λάμπα

Φιαλίδιο Mini GoGas με I.L.L. 190gr

Mini GoGas Καμινέτο

Λυχνία υγραερίου για το κάμπινγκ, τον κήπο και το 
μπαλκόνι. Λειτουργεί με φιαλίδιο βουτανίου 190gr. 
Ισχύς: 0,5KW. Κατανάλωση: 36,4g/h. 

Μεταλλικό  φιαλίδιο υγραερίου, με εσωτερικό 
περιοριστή ροής (I.L.L). Λειτουργεί με πλήθος 
κατάλληλων συσκευών. Περιέχει 190gr βουτάνιο. 

Εστία υγραερίου με σύστημα εύκολου βιδώματος 
βάσης. Λειτουργεί με φιαλίδιο βουτανίου 190gr. Ισχύς: 
1,2KW. Κατανάλωση: 87g/h.

300234

ΠΟΝΤΟΙ

4.700

300233

ΠΟΝΤΟΙ

5.000

300235

ΠΟΝΤΟΙ

220

Μέσα – Έξω Πλύσιμο Ι.Χ. Αυτοκ. SUV

Πλύσιμο αυτοκινήτου SUV με την ποιότητα των 
υπηρεσιών Shell. Εξαιρούνται φορτηγά. 
Η εξαργύρωση ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια που 
παρέχουν την υπηρεσία πλυσίματος.

•   

•  

• •   
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Όροι Προγράμματος allSmart
1. Το allSmart είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης που ανταμείβει τις αγορές σας από τα πρατήρια με τα σήματα Shell.
2. Το εγγεγραμμένο μέλος του προγράμματος allSmart μπορεί χρησιμοποιώντας την κάρτα ή την εφαρμογή allSmart app, να συλλέγει πόντους για 
κάθε λίτρο καυσίμου που αγοράζει, αλλά και για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από τα πρατήρια Shell.
Τους πόντους που συλλέγει έχει τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσει, επιλέγοντας είτε Δωροεπιταγές είτε τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον 
κατάλογο δώρων allSmart.*
3. Με την ορθή συμπλήρωση της αίτησης allSmart και την παράδοσή της στο πρατήριο, ο πελάτης θα παραλαμβάνει άμεσα την κάρτα του allSmart. 
Ο κάτοχος θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του μόνο για συλλογή πόντων. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κατα-
χώριση των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση allSmart που έχει συμπληρώσει, θα μπορεί εφεξής να εξαργυρώνει 
τους πόντους του. Ο κάτοχος, αμέσως μόλις λάβει την κάρτα του, θα θέσει την υπογραφή του στο ανάλογο πεδίο της κάρτας και δεν θα πρέπει 
να παραχωρεί την κάρτα ή να μεταβιβάσει τη χρήση της σε άλλον. Υποχρεούται να τη φυλάσσει σε ασφαλές μέρος και να τη διατηρεί σε καλή 
κατάσταση. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην CORAL A.E. τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που δήλωσε, διαφορετικά η CORAL 
A.E. δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ή διακοπής της επικοινωνίας.
4. Ο κάτοχος δικαιούται να συλλέγει πόντους με την επίδειξη της κάρτας, κατά την αγορά καυσίμων και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, σε όλα τα 
πρατήρια ή/και επιχειρήσεις που δέχονται την κάρτα allSmart στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές. Κάθε κάρτα 
μπορεί να εξαργυρώσει πόντους είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα από τον κατάλογο Δώρων ή τις Δωροεπιταγές κάθε χώρας, εφόσον η συναλλαγή 
εξαργύρωσης πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για την παραλαβή του Δώρου ή/και την χρήση της Δωροεπιταγής. 
5. Ο κάτοχος έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι τέσσερις (4) συναλλαγές την ημέρα, με χρήση της κάρτας του σύμφωνα με τις αγορές που έχει πραγμα-
τοποιήσει. Σε περίπτωση περισσότερων των τεσσάρων συναλλαγών, οι επιπλέον συναλλαγές δεν θα ισχύουν και οι επιπλέον πόντοι που θα αποκτά 
θα ακυρώνονται αυτομάτως.
6. Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά μέσω της κάρτας allSmart, από το ταμειακό σύστημα το οποίο βρίσκεται εντός του 
πρατηρίου ή από τον αυτόματο πωλητή καυσίμων (σε ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος). Η CORAL A.E. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να 
μεταβάλλει το σύστημα αντιστοίχισης πόντων ανά προϊόν ή / και να προσθέτει/ αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
επιδότησης πόντων μέσω των πρατηρίων της CORAL A.E. ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι πόντοι που δικαιούται ο χρήστης της κάρτας 
μετά από κάθε του συναλλαγή η οποία γίνεται από το ταμειακό του πρατηρίου θα προστίθενται την ίδια στιγμή για τα πρατήρια που είναι online. 
Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο 
δώρο. Ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να φυλάσσει τις ειδικές αποδείξεις που θα εκδίδονται από τη συσκευή αυτόματων συναλλαγών σε κάθε χρήση 
της κάρτας του.
7. Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, η CORAL A.E. θα διατηρεί το 
δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
8. Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που 
παραλαμβάνει από τον πρατηριούχο ή όπως αυτή εμφανίζεται στις συναλλαγές της κάρτας, για τους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής για 
Smart phones, allSmart app. Η CORAL A.E. δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή 
εξωσυμβατική (απο)ζημίωσή του.
9. Ο κάτοχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών της κάρτας allSmart της CORAL A.E. σε περίπτωση 
που η κάρτα κλαπεί, απομαγνητισθεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος (ο 
κάτοχος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Σε περίπτωση έκδοσης νέας κάρτας, σε κάποια από τις 
παραπάνω περιπτώσεις, οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κάτοχος, εφόσον η προηγούμενη κάρτα ήταν καταχωρημένη στα 
στοιχεία του πελάτη, αυτόματα θα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα.
10. Ο κάτοχος μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την CORAL A.E. μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μελών και να καλεί τον ειδικό αριθμό 
εξυπηρέτησης /ενημέρωσης πόντων που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά. Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον 
κάτοχο και με άλλα μέσα για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Ο κάτοχος θα μπορεί να υπολογίσει αθροιστικά το σύνολο των πόντων 
του μέσω των σχετικών αποδείξεων που θα εκδίδονται από το ηλεκτρονικό μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (POS) σε κάθε συναλλαγή που έχει 
κάνει με τη χρήση της κάρτας του.
11. Δώρα καταλόγου: Τα δώρα που θα δικαιούται ο κάτοχος θα γνωστοποιούνται σε αυτόν μέσω ειδικού καταλόγου, ο οποίος θα είναι 
διαθέσιμος στα πρατήρια. Η CORAL A.E. θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα 
ενημερώνει τους πελάτες της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
12. Τα δώρα αποκτώνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η CORAL A.E. και έχει ανακοινώσει στον εν 
ισχύι κατάλογο δώρων. Οι διαδικασίες παράδοσης δώρων ορίζονται κάθε φορά από την CORAL A.E. και ανακοινώνονται στον πελάτη μέσω του 
ειδικού καταλόγου δώρων και κατά τη διάρκεια της συναλλαγής του στο πρατήριο. Σε περίπτωση παράδοσης δώρου μέσω παραγγελίας στο πρα-
τήριο, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθεί τα χρονικά περιθώρια παράδοσης που ορίζει η απόδειξη συναλλαγής από το POS. Για την παραλαβή του 
δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής ταυτοποίησης του ζητηθεί από τον πρατηριούχο. Τα στοιχεία 
αυτά μπορεί να είναι Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δίπλωμα οδήγησης.
13. Για την παραλαβή του δώρου, ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει και να επιδεικνύει στο πρατήριο το Ειδικό Απόκομμα Εξαργύρωσης, το οποίο θα 
εκδίδεται από το πρατήριο, κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης πόντων επιλογής του Δώρου. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος επισκεφθεί ένα 
πρατήριο για να παραλάβει το δώρο του, αλλά δεν εμφανίσει το ειδικό απόκομμα εξαργύρωσης, τότε δεν θα μπορεί να παραλάβει το δώρο του 
τη συγκεκριμένη στιγμή. Σε περίπτωση απώλειας του αποκόμματος εξαργύρωσης ο Κάτοχος θα πρέπει να καλέσει την υπηρεσία μελών allSmart. Τα 
δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων και εφ’όσον έχουν παραγγελθεί από τον 
δικαιούχο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να μη γίνουν αποδεκτά. Σε περίπτωση που κάποιο δώρο δεν 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο δικαιούχος θα μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του μόνο μέσα στο πρατήριο, οπότε θα συμπληρώνει και θα υπο-
γράφει μια ειδική κατάσταση που θα υπάρχει στο πρατήριο, οπότε και θα δικαιούται την επιστροφή των πόντων της συγκεκριμένης εξαργύρωσης. 
Μετά από τριάντα (30) μέρες, οι πόντοι θα έχουν επιστραφεί και ο πελάτης θα μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε πρατήριο έχει σήματα Shell με το 
σήμα allSmart για να επαναλάβει τη διαδικασία εξαργύρωσης και να παραγγείλει εκ νέου το δώρο του.
Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο 
κάτοχος δεν μπορεί να «αγοράσει» πόντους με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκε-
κριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλον τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την CORAL 
A.E. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει, τότε η CORAL A.E. δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας.
14. Τα δώρα από έναν κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαγούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν η CORAL A.E. έχει προβλέψει και 
έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό.
15. Δωροεπιταγές: Οι δωροεπιταγές αποκτώνται μόνο με την συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η CORAL A.E. Η 
δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές σε πρατήρια που φέρουν το σήμα Shell και αυτό του προγράμματος «allSmart» και σε 
καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της δωροεπιταγής, ο πελάτης δεν διατηρεί καμία 
αξίωση υφιστάμενη ή και μελλοντική κατά της CORAL A.E.
16. Ο δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της δωροεπιταγής και η CORAL A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του δικαιούχου 

για την απώλεια, κλοπή ή για την παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
17. Η CORAL A.E. κατά την παραλαβή και εξαργύρωση της δωροεπιταγής δεν φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.
18. Το Πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του κατόχου από τον Νόμο. Εξάλλου, η CORAL A.E. δικαιούται 
να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, 
οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο 
κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση της και να την επιστρέψει στην CORAL A.E. 
19. Ο κάτοχος της κάρτας φέρει την ευθύνη της διατήρησης της καλής κατάστασης της κάρτας. Σε περίπτωση που η κάρτα απωλεσθεί ή καταστρα-
φεί περισσότερο από 3 φορές, τότε ο κάτοχος θα έχει απώλεια 100 πόντων για κάθε καινούργια κάρτα που θα ζητά να εκδίδεται, μέχρι εννέα (9) 
φορές, οπότε ο κάτοχος δεν μπορεί πλέον να επανεκδώσει την κάρτα του. 
20. Κάτοχος της κάρτας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
21. Η CORAL A.E. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος πιστότητας χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση των δικαιούχων. 
22. H CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες allSmart οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, καθώς και 
να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές. 
Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες allSmart στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση 
τους τελευταίους 36 μήνες.
23. Ο κάτοχος της κάρτας δεν θα δικαιούται στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση των δώρων, για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί 
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την CORAL A.E. 
24. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν 
διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Τηλεφωνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών allSmart (+357) 22 150 729.

Όροι Πολιτικής Απορρήτου
Η Εταιρεία μας, CORAL Α.Ε., δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας, σε σχέση με την προστασία τους. Το παρόν έντυπο σημείωμα έχει τον χαρακτήρα ενημέρωσης προς τον δικαιούχο της 
προσωπικής κάρτας allSmart για την επεξεργασία από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο πρόγραμμα επιβράβευσης allSmart («Πρόγραμμα allSmart») καθώς και για την πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά του με βάση τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και την Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.   

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Επωνυμία: CORAL Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
& ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διακριτικός Τίτλος: CORAL Α.Ε.

Έδρα: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, 
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Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

2. Ενημέρωση κατόχου
Η Εταιρεία, ενεργώντας υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει τον υπογράφοντα ότι με την κατοχή της 
Κάρτας allSmart («Κάρτα») και τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, αποκτά την ιδιότητα του Υποκειμένου προσωπικών δεδομένων («Κάτοχος») 
και, επιπλέον, ότι τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τυγχάνουν επεξεργασίας με τους ακόλουθους όρους: 
2.1. Κατηγορίες και Πηγές των Δεδομένων
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων των Κατόχων:

Κατηγορίες

Δεδομένα Ταυτοποίησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δεδομένα Συμβατικής  
Σχέσης

Δεδομένα Συναλλαγών

Δεδομένα Επιβράβευσης

Δεδομένα Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δημογραφικά στοιχεία 

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο

Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις 
βούλησης

Είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενου προϊόντος ή / και υπηρεσίας 

Αριθμός πόντων, είδος και αξία δώρων, δεδομένα εξαργύρωσης, δεδομένα παράδοσης

Καταναλωτικές προτιμήσεις 

Παραδείγματα
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Στα πλαίσια του Προγράμματος, η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του Κατόχου αποκλειστικά από τον ίδιο τον Κάτοχο και δε λαμβάνει 
προσωπικά δεδομένα από τρίτες πηγές.
Η Εταιρεία δε συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που 
αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα Κατόχων. Ο Κάτοχος έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή στην Εταιρεία τέτοιων δεδομένων, 
που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα Υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος Κάτοχος προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων 
στην Εταιρεία, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψη της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε Κατόχους ή σε 
τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις Κατόχων κατά παράβαση της 
παραπάνω υποχρέωσης.
2.2 Εγγραφή και Εκτέλεση του Προγράμματος allSmart: 
α) Για την Εγγραφή σας στο Πρόγραμμα allSmart που περιλαμβάνει: την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης του Προγράμματος allSmart, 
την απόκτηση και διατήρηση της προσωπικής σας κάρτας allSmart (φυσικής ή άυλης) και (εφόσον θελήσετε) τη δημιουργία και τη διατήρηση του 
Λογαριασμού σας για το Πρόγραμμα allSmart στο allSmart app. Προς τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας 
δηλώνετε ως υποχρεωτικά στην αίτησή σας για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα allSmart.
β) Για την Εκτέλεση του Προγράμματος allSmart που περιλαμβάνει: τη συλλογή και εξαργύρωση πόντων μέσω της κάρτας allSmart, την 
επιβράβευσή σας βάσει των όρων του Προγράμματος allSmart, την έκδοση κουπονιών εξαργύρωσης, την παραγγελία και αποστολή δώρων που 
δικαιούστε, την εν γένει εκτέλεση, διαχείριση και οικονομική εκπλήρωση του Προγράμματος allSmart από εμάς και τους τρίτους συνεργάτες μας, την 
εξυπηρέτηση των μελών μας καθώς και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης και της παρούσας πολιτικής απορρήτου 
του Προγράμματος all smart ή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος allSmart.
Προς τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα εξής στοιχεία: Όσα μας δηλώνετε οι ίδιοι στην αίτηση εγγραφής σας, στοιχεία που σας ζητούμε και 
μας δηλώσετε οι ίδιοι κατά τη χρήση της κάρτας (π.χ. διεύθυνση αποστολής δώρου, στοιχεία επικοινωνίας μας μαζί σας κ.λ.π.) και είναι απαραίτητα 
για την εκτέλεση του Προγράμματος allSmart, καθώς και στοιχεία που παράγονται κατά τη χρήση της κάρτας από εσάς (π.χ. πόντοι, έκδοση και 
χρήση κουπονιών εξαργύρωσης, παραγγελία δώρων κ.λ.π.) και είναι απολύτως απαραίτητα για την εν γένει εκπλήρωση από εμάς των συμβατικών 
μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος allSmart. 
Η νομική βάση για την επεξεργασία για τους σκοπούς α) και β) είναι η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μας, βάσει των όρων χρή-
σης του Προγράμματος ανταμοιβής allSmart, στο οποίο Πρόγραμμα συμμετέχετε οικειοθελώς αποδεχόμενοι τους όρους εγγραφής και εκτέλεσής 
του και από το οποίο μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας για διακοπή του. 
2.3. Για τη Βελτιστοποίηση Διαχείρισης του Προγράμματος allSmart που περιλαμβάνει τον έλεγχο απόδοσης ορθών πόντων ανά αγορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας, ορθής εξαργύρωσης των πόντων και έκδοσης κουπονιών ή παροχής επιβραβεύσεων, τον έλεγχο και απόδειξη της ορθότη-
τας της εκκαθάρισης των πόντων, των κουπονιών και των επιβραβεύσεων που δικαιούστε από την Εταιρεία ή από τρίτους συνεργάτες της, καθώς και 
την εν γένει εξυπηρέτηση των μελών μας.
Προς τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται το σύνολο ή μέρος των δεδομένων των αγορών σας και εν γένει των δώρων και 
των επιβραβεύσεων που λαμβάνετε με τη χρήση της κάρτας allSmart, τόσο από τα φυσικά καταστήματα όσο και από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
και την ηλεκτρονική εφαρμογή για συσκευές κινητών smartphones στα οποία χρησιμοποιείτε την κάρτα allSmart. Η νομική βάση της επεξεργα-
σίας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας για την διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Προγράμματος, καθώς 
και της απόδειξης της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρεία έναντι των μελών και των τρίτων συνεργατών 
της, το οποίο είναι και προς όφελος των υποκειμένων για την ομαλή διαχείριση του Προγράμματος allSmart.
2.4. Για την Ασφάλεια του Προγράμματος allSmart και του Λογαριασμού σας στο allSmart app και την ταυτοποίησή σας όπου 
απαιτείται. 
Προς τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην αίτηση εγγραφής σας μαζί και με τον κωδικό της 
κάρτας σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον της CORAL Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του Προγράμματος, το οποίο είναι και προς όφελος των Υποκειμένων προς ασφαλή χρήση της κάρτας και του Προγράμματος allSmart 
γενικότερα.
2.5. Για τη Στατιστική Ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Προγράμματος allSmart. 
Προς τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί περαιτέρω όλα τα δεδομένα που θα συλλέξει στο πλαίσιο των προηγούμενων 
σκοπών επεξεργασίας, ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, δομημένα σε σύνολα χωρίς προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν πλέον τη ταυτοποίηση των Υποκειμένων. Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι 
το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων, προς τον σκοπό της στατιστικής 
ανάλυσης για την βελτίωση των υπηρεσιών της, τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν 
συγκεκριμένο Υποκείμενο και δε θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των δεδομένων.

3. Η παροχή Συγκατάθεσης ειδικότερα:
3.1.1. Γενική Εμπορική Επικοινωνία: Κατόπιν συγκατάθεσής σας, η Εταιρεία μας και οι εταιρείες του ομίλου της (συγκεκριμένα οι Coral 
Innovations, CORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD, ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ, ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. και Coral Gas) δύνανται να επεξεργάζονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας που μας δηλώνετε, με σκοπό την εμπορική προώθηση, διενεργώντας εμπορικές επικοινωνίες (τηλεφωνικά, με email, με μήνυμα στο 
κινητό σας ή με πολυμέσα επικοινωνίας π.χ. viber κατά περίπτωση στοιχείου επικοινωνίας που έχετε δηλώσει) με ενημέρωσή σας για: 
- τους τρόπους συλλογής και εξαργύρωσης πόντων 
- επιβραβεύσεις, δώρα, προσφορές, προωθητικές ενέργειες 
- εν γένει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
- την εθελοντική συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα και 
υπηρεσίες 
3.1.2. Εμπορική επικοινωνία με βάση τις προτιμήσεις σας: Κατόπιν συγκατάθεσής σας, η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα δε-
δομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι ή που παράγονται από τη χρήση της κάρτας στο Πρόγραμμα προς τον σκοπό της προσωποποιημένης εμπορικής 
προώθησης προς εσάς, με βάση τις προτιμήσεις σας από τις αγορές σας με τη χρήση της allSmart από οποιοδήποτε σημείο πώλησης που συνεργά-
ζεται με το Πρόγραμμα allSmart, τη λήψη και την εξαργύρωση των πόντων σας, τις εν γένει επιβραβεύσεις σας, καθώς και την εν γένει χρήση της 
κάρτας σας στο πλαίσιο του Προγράμματος allSmart, λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά τα ανωτέρω στοιχεία. 
3.2. Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο επικοινωνίας της Εταιρείας με εσάς για εμπορικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που μας δώσετε την συγκατάθεσή 
σας για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας παρείχατε κατά την εγγραφή σας.
3.3. Προαιρετικά στοιχεία: Εφόσον δηλώσετε τα προαιρετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής σας ή στην εφαρμογή 
allSmart app, ή σε άλλα σημεία που θα επισημανθεί, μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για σκοπούς εκτέλεσης της 
σύμβασης, ασφάλειας και στατιστικής ανάλυσης καθώς και για εμπορική επικοινωνία (εφόσον συναινέσετε για αυτήν κατά τα ανωτέρω). Ακόμη, το 
άνοιγμα λογαριασμού σας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των δεδομένων της κάρτας σας στο allSmart app, πραγματοποιείται με την 
συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό.
3.4. Έχετε το δικαίωμα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, τμηματικά ή συνολικά, μέσω επικοινωνί-
ας στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με τη διαγραφή (unsubscribe) σας στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στο email επικοινωνίας ή sms ή viber ή 

με πρόσβαση στον ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας στον Λογαριασμό σας (εφόσον έχετε λογαριασμό στο allsmart app). Η άρση της 
συγκατάθεσής σας ισχύει για το μέλλον.

4. Χρόνος διατήρησης
α) Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μέσω της αίτησής σας για την εγγραφή σας, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς 
από τη χρήση της κάρτας μέλους για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την εκτέλεση του Προγράμματος allSmart, διατηρούνται 
από την Εταιρεία για όσο χρόνο συμμετέχετε στο Πρόγραμμα allSmart και διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος από τον με οποιονδήποτε 
τρόπο τερματισμό του Προγράμματος (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υπο-
χρέωσης της εκ του νόμου (π.χ. φορολογικά στοιχεία). β) Τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών 
για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μας διατηρούνται επίσης για όσο χρόνο συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας 
για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. 

5. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι και να διαχειρίζομαι ο ίδιος τα στοιχεία της κάρτας μου;
α) Επικοινωνώντας μαζί μας στο (+357) 22 150 729 και αναφέροντας τον αριθμό της κάρτας σας, την ημερομηνία γέννησής σας και το κινητό σας, 
προς ταυτοποίησή σας. β) Δημιουργώντας Λογαριασμό στη mobile εφαρμογή allSmart app, την οποία έχει δημιουργήσει η Εταιρεία προκειμένου 
να παρέχονται στους χρήστες της εφαρμογής, πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα allSmart. Στο λογαριασμό αυτόν έχετε τη δυνατότητα να συν-
δέσετε την κάρτα allSmart, ώστε να μπορείτε, μεταξύ άλλων, να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση και να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα δεδομένα 
του λογαριασμού allSmart app. 

6. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων: 
Τα δικαιώματά σας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα (Γενικός Κανονισμός 2016/679):
• Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού)
• Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού)
• Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού)
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Γενικού Κανονισμού)
• Δικαίωμα φορητότητας στις περιπτώσεις που η νομική βάση είναι η συγκατάθεση ή εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού)
• Δικαίωμα εναντίωσης στις περιπτώσεις που η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον ή η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον 
(άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού)
• Δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 Γενικού 
Κανονισμού) 
Προς διευκόλυνσή σας, θα βρείτε αναρτημένο πίνακα σε όλα τα Πρατήρια Shell στο σημείο της αίθουσας πωλήσεων και στον κατάλογο δώρων 
allSmart.
Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας:
Α) Μέσω του τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης στo τηλέφωνo (+357) 22 150 729 Δευτέρα έως Κυριακή 9:00 έως 16:00
Β) Με υποβολή αιτήματος σε φυσικό Πρατήριο Shell
Γ) Με αποστολή Email στο Hellas-Smartclub@ceg.gr
Δ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου Λ. Αθαλάσσας 178, Irene Tower, 3ος όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία.  
Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής 
σας, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του 
αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων. Η ανταπόκριση της Εταιρείας στα αιτήματά σας παρέχεται δωρεάν. Εφόσον, όμως, 
κάποιο αίτημα προδήλως δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου ή είναι υπερβολικό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, είτε (α) να επιβάλει την κα-
ταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης 
ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα. 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων: 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr)
Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dataprotection.gov.cy 

7. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους – Διαβίβαση σε τρίτες Χώρες
7.1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος allSmart και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες 
εταιρείες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνο σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος allSmart. 
Ειδικότερα, συνεργαζόμαστε με τις θυγατρικές μας εταιρείες CORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD καθώς και με τρίτες εταιρείες, ή φυσικά 
πρόσωπα που λειτουργούν και διαχειρίζονται τα πρατήρια που φέρουν το σήμα της Shell και οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία 
μας, τόσο για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, εφόσον γίνεται σε κάποιο Πρατήριο, όσο και για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος. Επίσης 
συνεργαζόμαστε με τις ως άνω θυγατρικές μας, με τρίτες εταιρείες καθώς και με την εταιρία Coral Innovations για την εξαργύρωση πόντων, τη λήψη 
δώρων, την εξαργύρωση κουπονιών. Η Coral Innovations, ενεργεί και ως εκτελούσα την επεξεργασία για τα μέλη που εγγράφονται και online (ή 
μόνον online), για το άνοιγμα Λογαριασμού allSmart app. Τέλος, συνεργάζεται με τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς 
εκπλήρωση των σκοπών του προγράμματος. 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβι-
βάσει τα δεδομένα αυτά βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. 
7.2. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται 
να διαβιβασθούν δεδομένα σε Τρίτες Χώρες, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και θα 
αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στο allSmart app.

8. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου;
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων 
(firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments). Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται απο-
κλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους 
αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης της κάρτας που διέπουν συνολικά το Πρόγραμμα allSmart.
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