
 

                                                                                                                  

ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ  (Ισχύει από  1/4/2016) 

 

 Αγαπητοί συνεργάτες, 

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία σας στα Υλικά & αναλώσιμα Ψηφιακής 

εκτύπωσης & Επιγραφοποιΐας.  

 

 Στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε τις χαμηλότερες δυνατόν τιμές, σε σχέση με το 

διαχειριστικό κόστος κάθε αποστολής,  η εταιρεία μας εφαρμόζει  ελάχιστα όρια  για την 

δωρεάν παράδοση σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.  

 

Όρια αποστολών (Μελανιών & Υλικών Ψηφιακής εκτύπωσης ) 

 Δωρεάν αποστολή εντός Αθήνας για παραγγελίες (υλικών ή μελανιών) >= 100€ 

 Δωρεάν Παράδοση εντός Θεσσαλονίκης για παραγγελίες >= 100€ 

 

Ειδικά για τα χρωματιστά αυτοκόλλητα το ελάχιστο όριο κατεβαίνει στα 50,00+φπα ενώ κατά εξαίρεση και μόνο 

για τα χρωματιστά βινύλια, δύναται να μην υπάρξει χρέωση σε περίπτωση που ταιριάζει το δρομολόγιό μας. 

 

Για παραγγελίες κάτω του αναφερόμενου ορίου, για κάθε παράδοση με δικά μας μέσα, υπάρχει 

κόστος διανομής 5,00€+φπα ενώ για απομακρυσμένες περιοχές δύναται να υπάρχει επιπλέον 

χρέωση. Το κόστος διανομής δύναται να χρεωθεί και για παραδόσεις σε μεταφορικές εφόσον η παραγγελία είναι κάτω 

από το ελάχιστο όριο ενώ εξαιρούνται οι courier και οι μεταφορικές που κάνουν παραλαβή από το χώρο μας.   

*Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν πάντα την καθαρή αξία μετά εκπτώσεων και προ φπα. 

 

 
Κόστος Αντικαταβολής 

Το κόστος είσπραξης με αντικαταβολή εξαρτάται από την εκάστοτε μεταφορική και θα 

σας ενημερώσουμε άμεσα, κατά την διευθέτηση της παραγγελίας σας. Το ελάχιστο κόστος 

αντικαταβολής ανέρχεται στα 2,50€ +φπα. Σας προτείνουμε προς αποφυγή τέτοιων 

χρεώσεων, να χρησιμοποιείτε την άμεση πληρωμή μέσω web banking. 

 

Ενημερωθείτε για τα 3 νέα προγράμματα παροχής πίστωσης σε πελάτες με σταθερή 

συνεργασία και επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει περισσότερο. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι τα προϊόντα μας αποστέλλονται από τις κεντρικές αποθήκες μας από 

Θεσσαλονίκη καθώς και από το κατάστημα της Αθήνας με αυθημερόν αποστολή σε όλη 

την Ελλάδα.  

 

 Για περισσότερες πληροφορίες  μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υλικών 

στα τηλέφωνα 2310.566502 (14 γραμμές),    210.2130103,4 ,  801.11.22122 (με αστική 

χρέωση) ή με αποστολή e-mail στο orders@dataworks.gr  

 

Με εκτίμηση  

Τμήμα υλικών & αναλωσίμων 

 

*Να υπενθυμίσουμε ότι σε περιπτώσεις που ενδιαφέρεστε για ποσοτικές παραγγελίες, ζητήστε 

προσφορά από το τμήμα υλικών με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.   
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