Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής (κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στην έδρα μας)
Για όλες τις αγορές ή παραλαβές που πραγματοποιείτε στην έδρα της εταιρίας μας
(Μοσχάτο, Ιλισσού 191-193) διατίθενται οι παρακάτω τρόποι πληρωμής:
1. Μετρητά
2. Πιστωτική Κάρτα (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners)
3. Επιταγή (μετά από σχετική έγκριση του οικονομικού μας τμήματος)
4. Τραπεζική Κατάθεση (πριν την παραλαβή της παραγγελίας σας)
5. Ηλεκτρονική Πληρωμή (πριν την παραλαβή της παραγγελίας σας) Περισσότερες
πληροφορίες...
Τρόποι Πληρωμής (κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στο χώρο της
επιχείρησης σας)
Για όλες τις παραδόσεις που γίνονται στο χώρο του πελάτη, διατίθενται οι παρακάτω
τρόποι εξόφλησης:
1. Αντικαταβολή (εφόσον το πρακτορείο μεταφορών έχει σχετική σύμβαση με την εταιρία
μας ή εφόσον επιλέξετε αποστολή με το ταχυδρομείο)
2. Επιταγή (εφόσον το πρακτορείο μεταφορών έχει σχετική σύμβαση με την εταιρία μας)
3. Τραπεζική Κατάθεση (πριν την αποστολή της παραγγελίας σας)
4. Ηλεκτρονική Πληρωμή (πριν την αποστολή της παραγγελίας σας). Περισσότερες
πληροφορίες...
Αναλυτικότερα, σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:
1. Ηλεκτρονική Πληρωμή μέσω Internet
Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τη χρήση
1. είτε πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro,
American Express, Diners οποιασδήποτε τράπεζας
2. είτε με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι MasterPass.
Για την υπηρεσία αυτή ΔΕΝ χρειάζεται να έχετε λογαριασμό e-banking.
Στην συγκεκριμένο μέθοδο πληρωμής, το ελάχιστο όριο παραγγελίας είναι τα 15 EUR. Περ
ισσότερες πληροφορίες...
2. Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
Έχετε τη δυνατότητα να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους
τραπεζικούς λογαριασμούς της ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας και την αποφυγή του οποιουδήποτε λάθους, μπορείτε
να μας στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο fax 210-9401793 ή
στο e-mail στο nakos@nakospack.gr ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 210-9402128.
Με την επιβεβαίωση της τραπεζικής κατάθεσης, η παραγγελία σας αποστέλλεται σε εσάς
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
* Όλες οι τραπεζικές μεταφορές θα πρέπει να γίνονται με διαμοιρασμό τραπεζικών εξόδων
OUR. Ως ποσό τραπεζικής κατάθεσης θεωρείται πάντα το ακριβές ποσό που τραπεζικά
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φτάνει στην εταιρία μας και όχι αυτό το οποίο αναγράφεται στην τραπεζική εντολή.
3.Πληρωμή με επιταγή
Η πληρωμή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει με επιταγή κατόπιν σχετικής έγκρισης
του οικονομικού μας τμήματος.
Στην περίπτωση της αντικαταβολής με συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών,
παραδίδετε την επιταγή στον μεταφορέα ο οποίος παραδίδει την παραγγελία στην έδρα
σας.
Στην περίπτωση όπου το πρακτορείο μεταφορών είναι της επιλογής σας και δε
συνεργάζεται με την εταιρία μας, στέλνετε την επιταγή απευθείας στην έδρα μας με το
ταχυδρομείο συστημένα ή με courier. Με την παραλαβή της επιταγής, η παραγγελία σας
αποστέλλεται σε εσάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η χρέωση της αποστολής της
επιταγής επιβαρύνει τον αποστολέα.
Στην περίπτωση όπου η παραλαβή της παραγγελίας σας γίνει στην έδρα της εταιρίας μας,
η επιταγή δίδεται εκείνη τη στιγμή και εφόσον έχει εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο.

4. Τραπεζικοί Λογαριασμοί
EUROBANK (για πελάτες Ελλάδας ή Εξωτερικού)
Λογαριασμός: 0026 0106 88 02 0006 1436
IBAN: GR 95026 0106 0000 8802 0006 1436
Δικαιούχος: NAKOS SA
Κατάστημα: Καλλιθεάς, Ελ Βενιζέλου 188
SWIFT: ERBKGRAA
ΕΘΝΙΚΗ
Λογαριασμός: 148/47028405
IBAN: GR 38011 0148 0000 0148 4702 8405
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λογαριασμός: 6886 123222 431
IBAN: GR 440171886 0006 8861 2322 2431
ALPHA BANK
Λογαριασμός: 252 00 2320 001025
ΙΒΑΝ: GR 84014 0252 0252 0023 2000 1025
Όλοι οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί είναι όψεως με επωνυμία δικαιούχου την ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Στο αιτιολογικό της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφετε την επίσημη επωνυμία της
εταιρίας σας.
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