
 

 



 

 

Αποχαιρετήστε την αναμονή της κατάθεσης των 

εκκαθαρίσεών σας και κερδίστε επιστροφή!

Τα P O S που ήρθαν να ανατρέψουν τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής αγοράς, να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 

των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών και να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις 

εκκαθάρισης καρτών Visa, Mastercard, American Express, Maestro, καθώς και online πληρωμές Samsung 

Pay, Apple Pay, Android Pay και Ali Pay(κατόπιν επιθυμίας του πελάτη).      

Είναι τερματικά τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρουν ταχύτατες συναλλαγές, υψηλότατα επίπεδα 

ασφάλειας συναλλαγών και συνδέονται αυτόματα στο δίκτυο δεδομένων.   

Διατίθενται σε 3 διαφορετικούς τύπους:  

1. Τερματικά POS (Καλωδιακό & Φορητό)  

2. API για eCommerce,  

3. Εικονικά POS (VPOS) για eCommerce 

 

Υπάρχουν 3 στοιχεία που συνθέτουν την προσφορά για την εταιρεία σας, τα οποία παρέχονται 

από το  πολυβραβευμένο τραπεζικό ιδρύματος διαχείρισης ηλεκτρονικού χρήματος eCOMM: 

✓ Ένα τερματικό πληρωμής με κάρτα,  

 

✓ Ένας Επαγγελματικός Τρεχούμενος Λογαριασμός στην Ecomm, 

 

✓ Μία εταιρική Προπληρωμένη κάρτα Mastercard. 

 

 

 



 

 

Όταν εγκριθεί μια συναλλαγή, η eCOMM πιστώνει άμεσα τα χρήματα στον Τρεχούμενο Λογαριασμό του 

Εμπόρου και τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα  για τον έμπορο ώστε να  τα δαπανήσει μέσω της 

εταιρικής Mastercard ή να τα μεταφέρει σε οποιοδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό. 

Σύμφωνα με  την eCOMM, αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. 

 

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε συναλλαγές* χρησιμοποιώντας την eCOMM  Mastercard, θα 

λαμβάνετε το 0,5% του ποσού που ξοδεύετε πίσω ως επιστροφή ή 1€ για κάθε 200 €.  

Αυτή η επιστροφή θα καταβάλλεται μηνιαίως και θα εμφανίζεται στον Επιχειρηματικό Τρεχούμενο 

Λογαριασμό σας (eCOMM Business Current Account).  

 

Η κάρτα μπορεί να φορτωθεί και από άλλο λογαριασμό της εταιρείας ή με έμβασμα πελατών και 

συνεργατών σας, ώστε να συνεχίσετε να απολαμβάνεται το 0,5% της επιστροφής. 

Με αυτό τον τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα  να μηδενιστεί το ποσοστό της προμήθειας της 

επιχείρησής σας ή ακόμα και να έχετε επιπλέον κέρδος από τη συνεργασία μαζί μας. 
*Ισχύει για συναλλαγές σε τερματικά POS (card present). H επιστροφή δεν ισχύει για τις αναλήψεις από ΑΤΜ, για τα 

εμβάσματα και για τις online συναλλαγές. 
 

 

Επιπλέον οφέλη και χαρακτηριστικά: 

 
✓ Έως 20% χαμηλότερες χρεώσεις από αυτές που ισχύουν στην ΕυρωπαΪκή Αγορά  τόσο για τα 

φυσικά όσο και τα  για τα online pos (χωρίς επιπλέον και κρυφές χρεώσεις).  

✓ Χαμηλότερες χρεώσεις για online πληρωμές (e-shop, κρατήσεις ξενοδοχείων κλπ). 

✓ Γίνονται δεκτές πληρωμές Mastercard, Visa, American Express, Maestro, Apple Pay, Samsung Pay, 

Android Pay, Ali Pay(κατόπιν επιθυμίας του πελάτη).  

✓ Εκκαθάριση Σαββατοκύριακα και αργίες. 

✓ Προπληρωμένο δωρεάν internet σε όλα τα ασύρματα POS για πάντα.  

 



 

 

 

Κόστη και χρεώσεις 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ 

Είδος/Τιμή Ενοικίαση 

Επιτραπέζιο Τερματικό 

Desktop S800 

8,95 EUR * 

Το μίσθωμα καταβάλλεται ανά μήνα 

Σύμβαση 3 ετών με ελάχιστη καταβολή ενοικίων 18 μήνες 

Φορητό Τερματικό 

Mobile Payment S920 

10,23 EUR * 

Το μίσθωμα καταβάλλεται ανά μήνα 

Σύμβαση 3 ετών με ελάχιστη καταβολή ενοικίων 18 μήνες 

 

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

 

 



 

 

Prepaid MasterCard και Λογαριασμός 

Card Fee/Εφάπαξ χρέωση κάρτας 0 EUR 

Monthly Service Charge/Μηνιαία χρέωση λογαριασμού 4,99 EUR 

Sepa Transfer (outgoing) to EUR IBANs/ 

Μεταφορά χρημάτων σε οποιονδήποτε Ευρωπαϊκό λογαριασμό 

0,10 EUR 

Χρέωση εισερχόμενου εμβάσματος ανεξαρτήτως ποσού 1,00 EUR 

 

Σε όλους όσους αγοράσετε ή ενοικιάσετε ένα ή περισσότερα POS για την επιχείρησή σας ή για 

online πληρωμές (e-shop, κρατήσεις ξενοδοχείων κλπ), παρέχουμε, εφόσον το επιθυμείτε, δωρεάν 

διαφημιστική προβολή η οποία θα περιγράφεται στην προσφορά που θα σας σταλεί.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN 
 
 

Ο πρόεδρος της E-Target 

 


