
 

 

 

            ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΟ):      €  17 

2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ     [ ΣΧΕΔΙΟ Α’ – ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ] 

Ο Έμπορος θα πληρώνει στην JCC για κάθε τερματικό έξοδα εγκατάστασης και ετήσιο ενοίκιο. Το ποσό 
του ενοικίου που είναι πληρωτέο προς την JCC καθορίζεται βάσει του κύκλου εργασιών του Εμπόρου 
όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω και πληρώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Σε 
περίπτωση αφαίρεσης τερματικού τα έξοδα εγκατάστασης δεν θα είναι επιστρεπτέα και η χρέωση του 
ενοικίου θα είναι ανάλογη με την διάρκεια χρήσης του τερματικού κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 
και τον κύκλο εργασιών του Εμπόρου. 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΧΡΕΩΣΗ  ΕΝΟΙΚΙΟΥ 
(ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ) 

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ % 

- €69.999 100 

€70.000 €139.999 50 

€140.000+ 0 

 

• Ετήσιο ενοίκιο σταθερού TCP/IP τερματικού: €120,00 (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά τερματικό. 

• Ετήσιο ενοίκιο ασύρματου τερματικού, συμπεριλ. της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας (SIM) και 
όλου του τηλεπικοινωνιακού κόστους: €200,00 (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά τερματικό. 

• Ετήσιο ενοίκιο ασύρματου mPOS τερματικού (χωρίς ενσωματωμένο εκτυπωτή, με δυνατότητα 
δημιουργίας και αποστολής ηλ. απόδειξης μέσω SMS), συμπεριλ. της κάρτας ασύρματης 
επικοινωνίας (SIM) και όλου του τηλεπικοινωνιακού κόστους: €130,00 (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά 
τερματικό. 

 
 
 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ     [ ΣΧΕΔΙΟ Β’ – ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ] 

Ο Έμπορος δεσμεύεται για παροχή υπηρεσιών της JCC για προκαθορισμένο αριθμό ετών. 
 

• Ετήσιο ενοίκιο σταθερού TCP/IP τερματικού: €55,00 (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά τερματικό. 
• Ετήσιο ενοίκιο ασύρματου τερματικού, συμπεριλ. της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας (SIM) και 

όλου του τηλεπικοινωνιακού κόστους: €99,00 (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά τερματικό. 
• Ετήσιο ενοίκιο ασύρματου mPOS τερματικού (χωρίς ενσωματωμένο εκτυπωτή, με δυνατότητα 

δημιουργίας και αποστολής ηλ. απόδειξης μέσω SMS), συμπεριλ. της κάρτας ασύρματης 
επικοινωνίας (SIM) και όλου του τηλεπικοινωνιακού κόστους: €65,00 (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά 
τερματικό. 
 

Ο πρώτος χρόνος θα χρεώνεται αναλογικά για την περίοδο από την ημερομηνία εγκατάστασης μέχρι 
το τέλος του πρώτου χρόνου και στη συνέχεια το συνολικό ποσό του ετήσιου ενοικίου στην αρχή 
κάθε χρόνου. Οι χρεώσεις αυτές δεν θα είναι επιστρεπτέες. 
 
 
 
 
 
 
 

Προσφορά: 6 μήνες δωρεάν για όλους τους νέους πελάτες που θα εγγραφούν μέχρι τις 31/10/2021



Σταδίου 1  |  2571 Βιομηχανική Περιοχή Νήσου 
Τ. Θ. 21043   15000 Λευκωσία Κύπρος 
www.jcc.com.cy   |   T  +357 22868000 

 

 
 
 

 

Τέλη εξόδου (exit fee): Σε περίπτωση που ο Έμπορος τερματίσει τη συνεργασία του με την JCC πριν 
τη λήξη της περιόδου δέσμευσης τότε θα πληρώσει τέλη εξόδου (Εξαιρουμένου ΦΠΑ) ανά τερματικό 
σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:   
 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΟΥ 
ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΟΥ 
ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
TCP/IP 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
(με ενσωμ. 
εκτυπωτή) 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
mPOS 

(χωρίς ενσωμ. 
εκτυπωτή) 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
TCP/IP 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
(με ενσωμ. 
εκτυπωτή) 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
mPOS 

(χωρίς ενσωμ. 
εκτυπωτή) 

1ος € 150,00 € 200,00 € 70,00 3ος € 60,00 € 85,00 € 10,00 

2ος € 90,00 € 130,00 € 25,00 4ος € 30,00 € 40,00 - 
 

 

 
Σημειώσεις 
1. Ο χρόνος συνεργασίας θα υπολογίζεται μετρώντας τη διάρκεια της συνεργασίας από την 

ημερομηνία εγκατάστασης του τερματικού. 
2. Εάν ο Έμπορος συνεχίσει τη συνεργασία του με την JCC και μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης 

τότε θα συνεχίσει η χρέωση του ετήσιου ενοικίου για κάθε χρόνο χωρίς να υπάρχουν τέλη εξόδου.  




