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ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ / ΡΟΤΑ – ΡΟΤΑ, EMS, SPM 

Αγαπθτζ κφριε Κίτςιου   

ε ςυνζχεια τθσ επικοινωνίασ μασ, ςάσ αποςτζλλουμε τθ ςχετικι προςφορά τθσ εταιρείασ 

Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ Α.Ε. για αποςτολι αντικειμζνων ςτο εςωτερικό με τθν υπθρεςία ΠΟΡΣΑ - 

ΠΟΡΣΑ και ςτο εξωτερικό με τισ υπθρεςίεσ EMS και SPM.  

Παρακαλϊ  λάβετε υπόψθ τα εξισ: 

1. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ  

1Α. ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΡΟΛΗΣ  

Για τα αντικείμενα βάρουσ ζωσ 2 κιλά που κα διακινθκοφν με τθν υπθρεςία ΡΟΤΑ - 

ΡΟΤΑ εντόσ Ρόλθσ με παράδοςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ, θ προςφερόμενθ τιμι είναι 

3,00€ και 0,70€ για κάκε επιπλζον κιλό. 

 

1Β. ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΟΛΗ - ΡΟΛΗ  

Για τα αντικείμενα βάρουσ ζωσ 2 κιλά που κα διακινθκοφν με τθν υπθρεςία ΡΟΤΑ - 

ΡΟΤΑ από ΡΟΛΗ ςε ΡΟΛΗ, θ προςφερόμενθ τιμι είναι 4,00€ και 0,80€ για κάκε 

επιπλζον κιλό. 

 

1Γ. ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΗΤΗΣ  

Για τα αντικείμενα βάρουσ ζωσ 2 κιλά που κα διακινθκοφν με τθν υπθρεςία ΡΟΤΑ - 

ΡΟΤΑ εντόσ ΚΗΤΗΣ, κακϊσ και για το κάκε επιπλζον κιλό, ιςχφουν οι τιμζσ του 

υπάρχοντοσ τιμοκαταλόγου. 

(Ιςχφει μόνο για αντικείμενα κατάκεςθσ – επίδοςθσ εντόσ Κριτθσ). 

 

Πληροφορίες Τηλ. Ημερ/νία Α/Α CUSTOMER SERVICE 

  Γεωργία Γούλα 
2651097746 
 

19/07/2019 0024 Τηλ.: 2651097746 -2651097748 

g.goula@elta-courier.gr  
2651097748 

 
  Ώρες επικοινωνίας:09:00-17:00 

Ρροσ:              ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΕΑΥΙ  

Υπόψθ: κου Κίτςιου Κωνςταντίνου  

Τθλ.:      2651072239 , 6932198989 

Fax:   

E-mail:  info@eayi.gr   

mailto:g.goula@elta-courier.gr
mailto:info@eayi.gr
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1Δ. ΑΡΟΣΤΟΛΕΣ ΑΥΘΗΜΕΟΝ  
1. Για τα αντικείμενα βάρουσ μζχρι 2 κιλά που κα διακινθκοφν με τθν υπθρεςία ΡΟΤΑ - 

ΡΟΤΑ εντόσ Ρόλθσ, κακϊσ και για το κάκε επιπλζον κιλό, ιςχφουν οι τιμζσ του 
υπάρχοντοσ τιμοκαταλόγου. 

2. Για τα αντικείμενα βάρουσ μζχρι 2 κιλά που κα διακινθκοφν με τθν υπθρεςία ΡΟΤΑ - 
ΡΟΤΑ Ακινα – Ράτρα κακϊσ και για το κάκε επιπλζον κιλό, ιςχφουν οι τιμζσ του 
υπάρχοντοσ τιμοκαταλόγου. 

 
1Ε. ΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ για παροχι ΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  
Παρζχονται διάφορεσ άλλεσ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ οι βαςικότερεσ των οποίων είναι οι ακόλουκεσ 
με πρόςκετθ χρζωςθ, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε επίςθμο τιμοκατάλογο τθσ ΕΛΣΑ – Courier: 
 

1.Επίδοςθ ςε προκακοριςμζνθ ϊρα (επιλεγμ. ςθμεία δικτφου) 2,00€ 
2.Ειδικι διαχείριςθ (απόδειξθ παραλαβισ και επιςτροφι 
δελτίου αποςτολισ)  

1,51€ 

3.Αποςτολι με αντικαταβολι (μετρθτά, επιταγι) Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
4.Εντολι Αγοράσ Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
5.Αναμονι διανομζα  Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
6.Επίδοςθ Σάββατο (επιλεγμ. ςθμεία δικτφου) 2,50€ 
7. Παραλαβι άββατο (επιλεγμ. ςθμεία δικτφου) Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
8.Επίδοςθ Κυριακι/Αργία Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
9.Παραλαβι Κυριακι/Αργία Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
10.Εντολι παραλαβισ (αρικμ. Πρωτοκόλλου κλπ) Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
11. Εκ νζου επίδοςθ (3θ επίδοςθ) Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
12. Χρζωςθ επιςτρεφόμενων (ανεπίδοτων) αντικειμζνων 2,50€ 
13.Επιςτροφι απαντθτικοφ φακζλου εντόσ πόλθσ (εφόςον το 
απαιτεί το ζργο) 

………€ 

14. Επιςτροφι απαντθτικοφ φακζλου πόλθ-πόλθ (εφόςον το 
απαιτεί το ζργο) 

………€ 

15. Αποςτολι sms (χρζωςθ ανά sms) Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
ημ:  τισ ανωτζρω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
 
Επίςησ, η εταιρεία Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ Α.Ε.  δε χρεώνει πρόςθετεσ χιλιομετρικζσ 
επιβαρφνςεισ για δυςπρόςιτουσ χερςαίουσ και νηςιωτικοφσ προοριςμοφσ. 
 
1ΣΤ. ΑΡΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ( μετρθτά, επιταγι)  

Η απόδοςθ των χρθμάτων των αντικαταβολϊν κα γίνεται από τθν εταιρεία Σαχυμεταφορζσ 
ΕΛΣΑ Α.Ε. ςε διάςτθμα 3-5 εργάςιμων θμερϊν για όςεσ αποςτολζσ Π-Π ζχουν επιδοκεί εντόσ 
του δικτφου των καταςτθμάτων μασ και 7-10 εργάςιμων θμερϊν για όςεσ αποςτολζσ Π-Π 
ζχουν επιδοκεί εντόσ του δικτφου των ΕΛΤΑ. Σο διάςτθμα αυτό, δφναται να επιμθκφνεται, 
αναλόγωσ των περιςτάςεων, χωρίσ να γεννϊνται αξιϊςεισ κατά τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ ΑΕ 
εκ τθσ αιτίασ αυτισ. 
Για τα αντικείμενα που κα αποςταλοφν με αντικαταβολι ο πελάτθσ υποχρεοφται να δθλϊςει:  
α) ακριβι φορολογικά ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο του δικαιοφχου τθσ αντικαταβολισ όπωσ ζχει 
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γραφεί ςτθν ταυτότθτα ι πλιρθσ επωνυμία ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου-εταιρείασ, 
διεφκυνςθ, περιοχι, Σ.Κ., ΑΦΜ, ΔΟΤ,  ΣΗΛΕΦΩΝΟ ςτακερό και κινθτό ι ςφραγίδα με τα πλιρθ 
ςτοιχεία) και  β) αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ και IBAN, ςτον οποίο κα κατατίκενται τα 
χριματα των αντικαταβολϊν, με τθ ςυμπλιρωςθ & προςκόμιςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
Ν.105, θ οποία επιςυνάπτεται. Συχόν αλλαγι ι ανάκλθςθ του ΙΒΑΝ κα μασ γνωςτοποιείται 
ζγκαιρα εγγράφωσ και κα ιςχφει από τθν ανωτζρω κοινοποίθςθ και εντεφκεν. Σο αντίςτοιχο 
παραςτατικό κατακζςεωσ κα επζχει κζςθ αποδείξεωσ εξοφλιςεωσ.  
Κάκε κατάκεςθ χρθμάτων (αντικαταβολισ) ςε λογαριαςμό του πελάτθ ςε άλλθ τράπεηα πζραν 
των ςυνεργαηόμενων με τθν εταιρεία ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. (EUROBANK, ΣΑΧΤΔΡ. 
ΣΑΜΙΕΤΣΗΡΙΟ, ΕΘΝΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΩ), ενδζχεται να επιβαρφνει τον πελάτθ με ζξοδα κατάκεςθσ 
ςε λογαριαςμό τρίτου, όπωσ αυτά ορίηονται από τθν κάκε τράπεηα. 
Απόδοςθ των χρθμάτων των αντικαταβολϊν μπορεί να γίνει και μζςω επιταγϊν ΕΛΤΑ    
(πράςινθ επιταγι). 
ΗΜΕΙΩΗ: Ο πελάτησ μπορεί να επιλζξει ζναν (1) μόνο τρόπο  απόδοςησ των χρημάτων των 
αντικαταβολών. 
 
Σο τμιμα αντικαταβολϊν κα ςασ ενθμερϊνει αναλυτικά με θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι  
για τθν προζλευςθ των αντικαταβολϊν (επιδοκζντα αντικείμενα). 
Αναηθτιςεισ αντικειμζνων πρζπει να υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν Εταιρία μζςα ςτθν 
αποκλειςτικι προκεςμία των ζξι (6) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ του 
αντικειμζνου για  αποςτολι, ςφμφωνα με το άρκρο 19  των Γενικϊν Όρων Παροχισ Τπθρεςιϊν 
Εςωτερικοφ. Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ του πρωτότυπου ΤΔΕΣΑ. 

1Ζ. Όλεσ οι αποςτολζσ εςωτερικοφ ογκομετροφνται. Σο ογκομετρικό βάροσ, υπολογίηεται ςε κιλά 
αν πολλαπλαςιάςουμε τισ 3 διαςτάςεισ τθσ ςυςκευαςίασ (μετρθμζνεσ ςε εκατοςτά) και 
διαιρζςουμε με το 5.000. Ιςχφει, δθλαδι, θ ςχζςθ: (Ογκομετρικό Βάροσ ςε Κιλά) = (Μικοσ ςε 
εκατοςτά) * (Υψοσ ςε εκατοςτά) * (Πλάτοσ ςε εκατοςτά) / 5.000. ε κάκε περίπτωςθ τιμολογείται 
το μεγαλφτερο βάροσ πραγματικό ι ογκομετρικό. 

1Η. Αςφάλιςθ Αποςτολϊν – Δθλωμζνεσ Αξίεσ (Ρρόςκετεσ Χρεϊςεισ) 
Κάκε αποςτολι εμπίπτει ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ Παροχισ Τπθρεςιϊν και διεκπεραιϊνεται από 
τθν εταιρεία Εντόσ Ελλάδοσ, είναι αυτόματα αςφαλιςμζνθ για απϊλεια ι καταςτροφι 
αντικειμζνου μζχρι του ποςοφ των 50,00€ αν πρόκειται για ζγγραφα και μζχρι του ποςοφ των 
100,00€ αν πρόκειται για δζματα. Η περαιτζρω αςφάλιςθ των αποςτολϊν χρεϊνεται με τα 
παρακάτω αςφάλιςτρα ςτθ βάςθ τθσ δθλωμζνθσ αξίασ των αντικειμζνων, όπωσ προκφπτει από 
ςχετικά τιμολόγια ι δελτία αποςτολισ. 
 Η Αναλογικι Χρζωςθ επί τθσ Δθλωμζνθσ Αξίασ τθσ Αποςτολισ (ζωσ 15.000,00€ ) είναι 1% + 

ΦΠΑ, και  
 Σο πάγιο τζλοσ αςφάλιςθσ ανά Αντικείμενο / Αποςτολι είναι 4,20 € + ΦΠΑ. 

 

2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ / EMS - SPM 

 Για τα αντικείμενα που κα αποςταλοφν ςτο εξωτερικό με τθν υπθρεςία EMS ςασ 
παρζχεται ζκπτωςθ 10%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων εξωτερικοφ.  
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 Για τα αντικείμενα που κα αποςταλοφν ςτο εξωτερικό με τθν υπθρεςία SPM ΑΕΟΡΟΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ςασ παρζχεται ζκπτωςθ 10%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων εξωτερικοφ.  

 Για τα αντικείμενα που κα διακινθκοφν από το εξωτερικό με τθν υπθρεςία SPM 
ΑΕΟΡΟΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ςασ παρζχεται ζκπτωςθ 0%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων 
εξωτερικοφ.  

 Για τα αντικείμενα που κα αποςταλοφν ςτο εξωτερικό με τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ υπθρεςία 
SPM ΟΔΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ςασ παρζχεται ζκπτωςθ 0%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων 
εξωτερικοφ.  

 Για τα αντικείμενα που κα διακινθκοφν από το εξωτερικό με τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ υπθρεςία 
SPM ΟΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ςασ παρζχεται ζκπτωςθ 0%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων 
εξωτερικοφ.  

 Για αεροπορικζσ ειςαγωγζσ κακϊσ και για οδικζσ ειςαγωγζσ - οδικζσ εξαγωγζσ πάνω από 
10 κιλά κα προθγείται επικοινωνία με το Σμιμα SPM ( τθλ. 210 6073063,-064,-099) τθσ 
Εμπορικισ Δ/νςθσ. 

 
Επίςθσ, δεν ιςχφει θ  ογκομζτρθςθ για τισ αποςτολζσ προσ το εξωτερικό (εξαγωγζσ), ενϊ για τισ 
αποςτολζσ από το εξωτερικό (ειςαγωγζσ) ιςχφει ογκομζτρθςθ, θ οποία υπολογίηεται με τθ ςχζςθ : 
(Ογκομετρικό Βάροσ ςε Κιλά) = (Μικοσ ςε εκατοςτά) * (Υψοσ ςε εκατοςτά) * (Πλάτοσ ςε εκατοςτά) 
/ 6.000. ε κάκε περίπτωςθ τιμολογείται το μεγαλφτερο βάροσ πραγματικό ι ογκομετρικό. 
 
Εκτελωνιςμόσ: 
Ο εκτελωνιςμόσ γίνεται ςτθ χϊρα προοριςμοφ, ςφμφωνα πάντα με τουσ κανονιςμοφσ και τισ 
διατάξεισ που διζπουν τθν τελωνειακι αρχι τθσ χϊρασ. τθν περίπτωςθ επιβολισ δαςμϊν, αυτοί 
καταβάλλονται από τον παραλιπτθ ςτθ χϊρα προοριςμοφ. 
 

3. ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΤΠΡΟΤ / Fast Parcel Cyprus FPC 

 Για τα αντικείμενα που κα αποςταλοφν ςτο εξωτερικό με τθν υπθρεςία FPC ΕΞΑΓΩΓΗ ςασ 
παρζχεται ζκπτωςθ 0%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων εξωτερικοφ.  

 Για τα αντικείμενα που κα διακινθκοφν από το εξωτερικό με τθν υπθρεςία FPC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ςασ 
παρζχεται ζκπτωςθ 0%  επί των επιςιμων τιμοκαταλόγων εξωτερικοφ.  

 
 Ρρόςκετεσ υπθρεςίεσ FPC (με επιπλζον χρζωςθ) 

1. Αντικαταβολι  Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
2. Επίδοςθ ςε προκακοριςμζνθ ϊρα (ςε επιλεγμ. 

προοριςμοφσ) 
Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 

3. Ειδικι διαχείριςθ (επιςτροφι δικαιολογθτικϊν)  Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 
4. Χρζωςθ επιςτρεφόμενων αντικειμζνων (ανεπίδοτα) Βάςει ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου 

 
ημ:  τισ ανωτζρω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 



             CERTIFIED M.S.  

 

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                                                                  F-1203/Β                     
 

 

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.  Λ. Μεσογείων 395 Αγία Παρασκευή Τ.Κ 15343 

Τηλ.: 210 6073120  Fax: 210 6073192  Ε-mail: sales@elta-courier.gr  www.elta-courier.gr    Σελ 5 από 8 

 

ΕΕΤΤ 
ΑΜ: 01 - 200 
Γενική Άδεια 
Ταχυδρομικώ

ν Υπηρεσιών 

CERTIFIED M.S. 

 ISO 45001:2018 
02/ΑΥ 

Παράδοςθ ακόμα και τθν επόμενθ εργάςιμθ. Εξαιροφνται οι απομακρυςμζνεσ περιοχζσ με 

επίδοςθ ςε 2 -3 εργάςιμεσ μζρεσ, για τισ οποίεσ δεν υπάρχει επιπλζον χρζωςθ.  

 
Όλεσ οι αποςτολζσ FPC ογκομετροφνται. Σο ογκομετρικό βάροσ, υπολογίηεται ςε κιλά αν 
πολλαπλαςιάςουμε τισ 3 διαςτάςεισ τθσ ςυςκευαςίασ (μετρθμζνεσ ςε εκατοςτά) και διαιρζςουμε 
με το 5.000. Ιςχφει, δθλαδι, θ ςχζςθ: (Ογκομετρικό Βάροσ ςε Κιλά) = (Μικοσ ςε εκατοςτά) * (Υψοσ 
ςε εκατοςτά) * (Πλάτοσ ςε εκατοςτά) / 5.000. ε κάκε περίπτωςθ τιμολογείται το μεγαλφτερο 
βάροσ πραγματικό ι ογκομετρικό. 
 
Αςφάλιςθ Αποςτολϊν FPC  

 Σο ανϊτατο όριο αςφάλιςθσ των αντικειμζνων τα οποία διακινοφνται κακορίηεται ςτα 
100,00€  ανά αντικείμενο ι αποςτολι. 

 Ειδικότερα, το ανϊτατο όριο αποηθμίωςθσ για βλάβθ, απϊλεια και κλοπι των 
αντικειμζνων κακορίηεται:  
Για φακζλουσ ςτα 50,00€. 
Για δζματα ςτα 100,00€. 
Κακυςτερθμζνθ επίδοςθ με επιςτροφι των τελϊν.  

 

Προι ςυνεργαςίασ  
1. Η παραλαβι των αντικειμζνων, αναφορικά με τθν ϊρα παραλαβισ, γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

μεταξφ Πελάτθ και εταιρείασ. Σθλζφωνο παραγγελιϊν: 11120 ι 210 6073000. 
2. Σα αντικείμενα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα ςε ανκεκτικι ςυςκευαςία με ευκφνθ 

πάντα του αποςτολζα και μόνο. 
3. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ ιςχφουν μόνο όταν θ χρζωςθ τθσ διακίνθςθσ  αντικειμζνου  βαρφνει τον 

αποςτολζα, δθλαδι Χρζωςθ Αποςτολζα, όχι Παραλιπτθ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα ιςχφει ο 
εκάςτοτε τιμοκατάλογοσ. 

4. Για κάκε υπθρεςία που δεν περιγράφεται ςτθν προςφορά ιςχφει ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ τθσ 
εταιρείασ. Ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ τθσ Εταιρείασ, οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, όπωσ και το 
δίκτυο καταςτθμάτων μασ είναι αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.elta-courier.gr.  

5. Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ. Με τθν ζγγραφθ 
αποδοχι τθσ εντόσ 30 θμερϊν, ιςχφει για 12 επιπλζον μινεσ. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα 
αναπροςαρμογισ των τιμϊν του τιμοκαταλόγου λιανικισ και των όρων τθσ παροφςασ προςφοράσ 
χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. τθν περίπτωςθ αυτι, όπου υπάρχει χρζωςθ τιμοκαταλόγου κα 
γίνεται αυτόματθ αναπροςαρμογι. 

6. ε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ προςφοράσ, παρζχεται ςτον πελάτθ πίςτωςθ και  θ εξόφλθςθ του 
τιμολογίου κα γίνεται εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του τοισ μετρθτοίσ ι με 
κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό, ο οποίοσ αναγράφεται ςτο τιμολόγιο. 

7. H ανωτζρω πίςτωςθ κακϊσ και οι τιμζσ τθσ προςφοράσ, παφουν να ιςχφουν ςε περίπτωςθ 
επανειλθμμζνθσ υπερθμερίασ του πελάτθ, ωσ προσ τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων του. Ειδικά ςτθν 
περίπτωςθ που, ο Ρελάτθσ οφείλει ςτθν Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ ποςό από 
Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν, το οποίο δεν ζχει εξοφλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 6, αμφότερα τα μζρθ ρθτϊσ ςυμφωνοφν και ο πελάτθσ εξουςιοδοτεί με το παρόν 

http://www.elta-courier.gr/
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τθν εταιρία Ταχυμεταφορζσ ΕΛ.ΤΑ Α.Ε., να παρακρατεί εκ των εισ χείρασ τθσ χρθμάτων του 
Ρελάτθ (ποςϊν αντικαταβολϊν), το οφειλόμενο ποςό του τιμολογίου  και να καταβάλει ςτον 
πελάτθ το τυχόν υπόλοιπο ποςό μόνο. 

8. Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ιςχφουν αποκλειςτικά και μόνο για τθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία το κόςτοσ των αποςτολϊν ςασ ιςοφται ι υπερβαίνει τα 100,00€ το 
μινα κατά μζςο όρο ι  τισ 40 (ςε τεμάχια) αποςτολζσ το μινα κατά μζςο όρο για διάςτθμα 1 
ζτουσ,  που είναι και το κατϊτερο όριο ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςασ, όπωσ αυτζσ αναλφκθκαν. Η 
προςφορά κα αξιολογείται ανά τρίμθνο. Η εταιρεία δικαιοφται, οποτεδιποτε διαπιςτϊςει τθν 
κατά τα ανωτζρω απόκλιςθ, να ανακαλζςει και ακυρϊςει τθν παραπάνω προςφορά, να υποβάλλει 
νζα προςφορά και, εφόςον δεν υπάρξει ςυμφωνία εντόσ των ορίων που τίκενται από τθ λιψθ τθσ, 
οι αποςτολζσ ςασ κα τιμολογοφνται βάςει τιμοκαταλόγου λιανικισ.  

9. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ μιασ αποςτολισ πζραν των προβλεπόμενων χρονικϊν ορίων που 
οφείλεται αποκλειςτικά ςε υπαιτιότθτα τθσ "Εταιρείασ" επιςτρζφονται ςτον αποςτολζα εξ 
ολοκλιρου τα τζλθ αποςτολισ που ζχει καταβάλει και μόνον.  

10. Πζραν των ειδικϊν προβλεπόμενων ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι Γενικοί Προι Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
Ταχυμεταφορϊν Εςωτερικοφ και Εξωτερικοφ. Ιδιαιτζρωσ επιςθμαίνουμε, όπωσ ρθτά προβλζπεται 
ςε αυτοφσ, αλλά και ςυμπλθρϊνοντασ ότι θ Εταιρεία καμία ευκφνθ φζρει και ουδεμία 
αποηθμίωςθ καταβάλλει για οποιαδιποτε άμεςθ ι ζμμεςθ αποκετικι ηθμία, από απϊλεια 
ειςοδιματοσ, κερδϊν, αγορϊν ι χριςεων, διάρρθξθ ςυμβολαίων κλπ, που προκλικθκε από τυχόν 
παραβίαςθ οιοδιποτε όρου/όρων τθσ παροφςασ με υπαιτιότθτα ι μθ τθσ Εταιρείασ, ςτον 
αποδζκτθ, ςε πελάτεσ ι τρίτουσ. Σων Γενικϊν Όρων Παροχισ Τπθρεςιϊν Σαχυμεταφορϊν 
Εςωτερικοφ και Εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι αναρτθμζνοι ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα, ςτθ διεφκυνςθ 
www.elta-courier.gr, λάβατε γνϊςθ και αποδζχεςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτο ςφνολο τουσ. 

11. Η λίςτα των απαγορευμζνων αντικειμζνων ΡΟΤΑ-ΡΟΤΑ, EMS & SPM, τα οποία θ εταιρεία δεν 
αναλαμβάνει να μεταφζρει και να διεκπεραιϊςει, είναι αναρτθμζνθ ςτθν εταιρικι ιςτοςελίδα 
www.elta-courier.gr. 

12. Η εταιρεία Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ Α.Ε  παρζχει δωρεάν το ειδικό ςφςτθμα / λογιςμικό Elta Courier 
για τθ μθχανογραφικι καταχϊρθςθ, προετοιμαςία, ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ των 
αποςτολϊν για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ ςυνεργαςία. Η παροφςα προςφορά προχποκζτει 
ότι όλεσ οι αποςτολζσ κα εκτελοφνται και αποςτζλλονται με τθ χριςθ του Εlta Courier. Οδθγίεσ 
χριςθσ τθσ εφαρμογισ Elta-courier κα χορθγοφνται με τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ.  

13. Ημερομθνία παραλαβισ των αντικειμζνων νοείται θ θμερομθνία ςκαναρίςματοσ ειςαγωγισ των 
αντικειμζνων. 

14. ε περίπτωςθ ακφρωςθσ των voucher, πρζπει να ακολουκείται ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ. 

15. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των αντικειμζνων (βάςει επιςιμου τιμοκαταλόγου) είναι ενδεικτικόσ, αφορά 
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ από τθν Ακινα και μπορεί να 
διαφοροποιθκεί ανάλογα με τισ ςυνκικεσ. 

16. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
Η εταιρεία Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ Α.Ε  τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τον Ευρωπαϊκό 
κανονιςμό GDPR (General Data Protection Regulation) περί προςταςίασ των ευαίςκθτων 
προςωπικϊν δεδομζνων και ο πελάτθσ /χριςτθσ αποδζχεται και ςυναινεί όπωσ θ εταιρεία 
Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ Α.Ε. διατθρεί ςε αρχείο και επεξεργάηεται προςωπικά δεδομζνα του χριςτθ. 

http://www.elta-courier.gr/
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Επί πλζον ο πελάτθσ /χριςτθσ δίδει ρθτϊσ τθν ςυγκατάκεςι του προσ τθν εταιρεία να του 
αποςτζλλει με οποιοδιποτε μζςο θλεκτρονικισ επικοινωνίασ ενθμζρωςθ για προϊόντα ι και 
υπθρεςίεσ, εκτόσ και αν ζχει επιλζξει τθν μθ λιψθ ενθμερϊςεων.  
ε κάκε περίπτωςθ ο πελάτθσ/χριςτθσ δφναται οποτεδιποτε επικυμεί  να αντιταχκεί ςτθν 
χρθςιμοποίθςθ των ςτοιχείων του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν ενθμζρωςθ νζων 
προϊόντων και υπθρεςιϊν. 
Ομοίωσ ο αντιςυμβαλλόμενοσ τθσ εταιρείασ μασ οφείλει είτε ολοκλθρωκεί θ ςυνεργαςία μασ είτε 
όχι να ςυμμορφωκεί απολφτωσ ςτον Κανονιςμό αυτό και να μθν αποκαλφψει τα δοκζντα ςτοιχεία 
τθσ εταιρείασ μασ ςε εκείνον ςτα πλαίςια τθσ διαπραγμάτευςθσ ςε οποιονδιποτε τρίτο. Οφείλει 
δε τθν απόλυτθ εμπιςτευτικότθτα των ςτοιχείων αυτϊν να διαφυλάξει τόςο ο ίδιοσ όςο και οι 
τυχόν υπάλλθλοι, προςτθκζντεσ, ςυνεργάτεσ και πάςθσ φφςεωσ πρόςωπα ευκφνθσ του, που 
ζλαβαν γνϊςθ αυτϊν των δεδομζνων τθσ εταιρείασ μασ. ε περίπτωςθ παραβίαςθσ του 
απορριτου των δεδομζνων αυτϊν πζραν τθσ υποχρζωςθσ ενθμζρωςθσ τθσ εταιρείασ μασ εντόσ 24 
ωρϊν, θ εταιρεία μασ επιφυλάςςεται ρθτϊσ παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ τθσ. 
 Η Πολιτικι Απορριτου τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν εταιρικι 
ιςτοςελίδα (http://www.elta-courier.gr/static/pdf/elta_courier_politiki_aporitou_v2.pdf ), τθν 
οποία, αφοφ λάβατε γνϊςθ, αποδζχεςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτο ςφνολό τθσ. ε περίπτωςθ 
διαφωνίασ ςασ αναμζνουμε ρθτι ζγγραφθ απάντθςι ςασ. Εφόςον δεν ςταλεί οποιαδιποτε 
απάντθςθ τότε τεκμαίρεται ότι αποδζχεςτε τθν πολιτικι αυτι. 
ε περίπτωςθ διαφωνίασ για τουσ όρουσ και τισ ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ, αρμόδια κα είναι τα 
Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ. 

Με εκτίμθςθ, 

Γοφλα Γεωργία 
Προϊςταμζνθ ΚΔΣ/ΚΣ Ιωαννίνων 

 
 
 
 
 
ΗΜΕΙΩΕΙ :  

1. Για να ιςχφςει θ παραπάνω προςφορά, πρζπει να υπογράψετε και ςφραγίςετε το ζντυπο 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ςελ. 8) και να το ςτείλετε ςτο φαξ 2106073192. 

2. Εάν επικυμείτε κατάκεςθ αντικαταβολϊν ςε τραπεηικό ςασ λογαριαςμό, πρζπει να 
ςυμπλθρϊςετε τθν επιςυναπτόμενθ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Ν.1599/1986, να κεωριςετε το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, να τθ ςφραγίςετε  και να αποςτείλετε 
τθν πρωτότυπθ ςτθν ζδρα μασ (ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ ΑΕ, Λ. ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ 115-117 ΑΘΗΝΑ, 
11680, ΤΠΟΨΗ   ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΩΛΗΕΩΝ). Δείτε επίςθσ τισ επιςυναπτόμενεσ οδθγίεσ 
ςυμπλιρωςθσ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 
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ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΧΧ HH   ΡΡ  ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ  ΑΑ ΣΣ   
 
  
Με  τθν  παροφςα, o/θ   ……………………………………………………………………….. (ονοματεπϊνυμο) 

που νόμιμα εκπροςωπϊ τθν εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , 

ΕΑΥΙ δθλϊνω ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ από 19/07/2019 –  

α/α 0024 προςφοράσ τθσ εταιρείασ Σαχυμεταφορζσ ΕΛΣΑ Α.Ε., αποτελοφμενθ από 7 

ςελίδεσ, για τθν οποία ζχουμε  λάβει  πλιρθ  γνϊςθ. 

 

Διεφκυνςθ αποςτολισ τιμολογίων : ………………………………………………….………………………………. 

Όνομα υπεφκυνου λογιςτθρίου: ………………………………………………………………………………………. 

EMAIL λογιςτθρίου (για θλεκτρονικι τιμολόγθςθ) : ……………………………………………………………………… 

ΑΦΜ : ……………………………………………. Δ.Ο.Τ. : …………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Παρακαλοφμε αποςτείλατε το ζντυπο Αποδοχήσ Προςφοράσ ςτο fax: 210 6073 192  

ή ςτο email από το οποίο λάβατε την προςφορά) 

 

Για τον Πελάτθ 
 
 
 
 
……………………………... 
(ονομ/μο – υπογραφι-ςφραγίδα) 

F-1205 


