
Μου βγάζει μήνυμα λάθους όταν πληκτρολογώ τα στοιχεία που έχω για το Epithimies.gr 

Το email δεν είναι σωστό. 

Στο πεδίο “email” δεν έχει συμπληρωθεί τύπος της μορφής xxx@yyy.zz. Πληκτρολογήστε το email 

με το οποίο είσαστε εγγεγραμμένος στο Epithimies.gr 

Δεν συμπληρώθηκε ο κωδικός του epithimies.gr. 

Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό του epitihmies.gr. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που έχετε στο 

Epithimies.gr 

Δεν υπάρχει λογαριασμός με αυτό το email. Προσπάθησε ξανά ή επισκέψου το epithimies.gr για 

να δημιουργήσεις λογαριασμό. 

Πληκτρολογήσατε ένα email που δεν υπάρχει στη βάση του Epithimies.gr. Αν είστε σίγουροι ότι 

είναι σωστό, πηγαίνετε στο Epithimies.gr και δοκιμάστε να κάνετε σύνδεση από εκεί. Αν κάνει 

σύνδεση, ελέγξτε αν πληκτρολογήθηκε σωστά το email. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό. 

Ο κωδικός είναι λάθος. Προσπάθησε ξανά ή επισκέψου το epithimies.gr για να τον αλλάξεις. 

Ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε είναι λάθος. Ελέγξτε αν πληκτρολογήθηκε σωστά ο κωδικός. 

Ελέγξτε αν το πληκτρολόγιο είναι ρυθμισμένο σε άλλη γλώσσα ή γράφει κεφαλαία. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να αλλάξετε τον κωδικό σας. 

Ο λογαριασμός έχει κλειδωθεί για 24 ώρες. 

Μετά από 10 ανεπιτυχές προσπάθειες με λανθασμένο κωδικό, το συγκεκριμένο email κλειδώνεται 

για λόγους ασφάλειας. Παρακαλούμε περιμένετε 24 ώρες και δοκιμάστε να αλλάξετε τον κωδικό 

στο Epithimies.gr πριν προχωρήσετε ξανά σε είσοδο. 

 

Μου βγάζει μήνυμα λάθους όταν πληκτρολογώ τον κωδικό DFY 

Δεν έχεις συμπληρώσει το όνομα. 

Τα κουπόνια, για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να αναγράφουν επάνω το ονοματεπώνυμο του 

κατόχου. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στην φόρμα τόσο το Όνομα όσο και το Επώνυμο. 

Δεν έχεις συμπληρώσει το επώνυμο. 

Τα κουπόνια, για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να αναγράφουν επάνω το ονοματεπώνυμο του 

κατόχου. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στην φόρμα τόσο το Όνομα όσο και το Επώνυμο. 

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που πληκτρολόγησες δεν υπάρχει/είναι λάθος. 

Ο κωδικός DFY που πληκτρολογήθηκε δεν έχει παραχθεί από τον μηχανισμό της COSMOTE. 

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που πληκτρολόγησες έχει λήξει. 

Ο κωδικός DFY έχει διάρκεια 2 εβδομάδες για να χρησιμοποιηθεί. Αν μέσα σε αυτές τις 2 

εβδομάδες δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θεωρείται ληγμένος. 

 Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που πληκτρολόγησες έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. 
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Ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί 

στην προσφορά της P&G epithimies. Κάθε μήνα απαιτείται νέος κωδικός COSMOTE DEALS for YOU 

για να δοθεί πρόσβαση στην εκτύπωση των κουπονιών. Αν πληκτρολογήσατε λανθασμένο κωδικό 

COSMOTE DEALS for YOU, ξαναδοκιμάστε πληκτρολογώντας τον σωστό. Σε αντίθετη περίπτωση 

ζητήστε νέο κωδικό COSMOTE DEALS for YOU μέσω του μηχανισμού της COSMOTE. 

 

Δεν μου εμφανίζει κουπόνια για εκτύπωση 

Στη λίστα των κουπονιών εμφανίζονται όσα κουπόνια δεν έχετε εκτυπώσει μέσα στον μήνα. Αν 

έχετε εκτυπώσει όλα τα κουπόνια για αυτόν τον μήνα, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τον επόμενο 

μήνα για νέα κουπόνια. 

 

Τα κουπόνια πρέπει να είναι έγχρωμα; 

Ναι. 

Επίσης, θα πρέπει ο έγχρωμος εκτυπωτής να είναι ο προεπιλεγμένος (default). Πριν εκτυπώσετε 

κουπόνια ελέγξτε αν ο έγχρωμος εκτυπωτής είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπώνοντας μια σελίδα από 

τον περιηγητή ή κοιτώντας τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. 

Εάν δεν διαθέτετε έγχρωμο εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε τα κουπόνια σας σε ένα κατάστημα 

COSMOTE. 

 

Τα κουπόνια μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές; 

Όχι. Τα κουπόνια της P&G δεν μπορούν να συνδυαστούν με τυχόν προσφορές ή άλλα κουπόνια για 

τα προϊόντα P&G. Ισχύουν μόνο όταν το προϊόν προς αγορά δεν έχει άλλη προσφορά. 

 

Γιατί πρέπει να συμπληρώσω το τηλέφωνό μου για την εκτύπωση; 

(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ) 

Για λόγους επιβεβαίωσης, θα πρέπει να σας αποσταλεί με δωρεάν SMS ένας κωδικός, τον οποίο θα 

πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα εκτύπωσης των κουπονιών. 


