
 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ LEASING ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Παραρτημα Α, Ο μισθωτης (Πελατης) με την υπογραφη 

συμφωνητικου συμβασης ενοικιασεως κινητου εξοπλισμου 

leasing προκαταβαλει  το 50%+24% Φ.Π.Α της αρχικης αξιας 

αγορας της μηχανης(Ειτε μηχανης καφε-ειτε μυλου αλεσης 

καφε) σε λογαριασμο της μισθωτριας εταιριας ESPRESSO 

MANIA IKE και το υπολοιπο ποσο αποπληρωνεται σε 12 

ισοποσες μηνιαιες δοσεις μεσο 

τραπεζικων καρτων (Πιστωτικες) καθως και ενα μισθωμα για 

την εγγυηση +φπα 24% 



 

Το μισθωμα της εγγυησης στην ληξη της μισθωσεως 

(πληρωμη τελευταιας δοσης) επιστρεφεται σε τραπεζικο 

λογαριασμο του καθε μισθωτη. 

 

Το καθε μηνιαιο μισθωμα των 12 δοσεων θα συνοδευεται με 

επιπλεον 24% Φ.Π.Α 

 

Παραρτημα Β Μετά την πάροδο του ενός έτους η μισθωτρια 

εταιρια τιμολογει στον καθε πελατη της ενα τιμολογειο 

αγορας αξιας 100€+ 24% Φ.Π.Α για της επαγγελματικες 

μηχανες και 50€+24% Φ.Π.Α για τους κοπτικους μυλους 

αλεσης καφε για λογιστικη  αποσβεση του παγιου. 

 

Παραρτημα Γ Όλες οι μεταχειρισμένες επαγγελματικες 

μηχανες καφε είναι από γενικό service και σε άριστη 

κατάσταση λειτουργίας. 

 

Παραρτημα Δ Ελάχιστο συμβόλαιο χρόνου ενοικίασης είναι 

το ένα έτος.(12 Μηνες) 

 

Παραρτημα  Ε Υποστηριξη υπηρεσιας After Sale με τεχνικη 

υποστηριξη απο τεχνικους της εταιριας μας,εχετε 4 ΔΩΡΕΑΝ 

επισκεψεις τον χρονο της χρονομισθωσης(Ανα τετραμηνο 1 

φορα) 



Παραρτημα  Ζ Βλάβες που προέρχονται από εξωτερικούς 

παράγοντες όπως φωτιά , χτυπήματα,ποντικοφαγωμενα 

καλωδια, βραχυκύκλωμα, δεν περιλαμβάνονται στην 

εγγυηση καλης λειτουργιας. 

 

Επισης απαραιτητη προυποθεση ειναι η υπαρξη τριφασικου 

ρευματος στον καθε χωρο οπου θα τοποθετηθη  αυτοματη 

ηλεκτρονικη μηχανη καφε καθως και σταθεροποιητης 

ηλεκτρικης τασης για αποφυγει βραχυκυκλωματων και 

απολυτης προστασιας της επαγγελματικης μηχανης που 

γινεται Leasing 

 

Παραρτημα  Η Ο πελατης που κανει χρηση του Leasimg 

κινητου εξοπλισμου ειναι υποχρεωμενος να ασφαλιζει κατα 

κλοπης ολη την εμπορικη αξια του εξοπλισμου.Σε περιπτωση 

κλοπης του εξοπλισμου η μηχανη και ο εξοπλισμος που ειναι 

υπο ευθυνη του καθε μισθωτη(Καταστημα) αποζημιωνεται 

απο τον μισθωτη στην μισθωτρια εταιρια βαση της 

τρεχουσας εμπορικης τους αξιας. 

 

Παραρτημα Θ Οι επαγγελματικες μηχανες καφε που 

μπορουνε να ενοικιαστουνε με συμβαση Leasing ειναι οσες 

επαγγελματικες μηχανες καφε εμφανιζονται σε αυτην την 

κατηγορεια αποκλειστικα,οτι αλλες επαγγελματικες μηχανες 

καφε εμφανιζονται προς πωληση σε αλλες κατηγορειες ειναι 

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΑΣ LEASING ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ. 

 



Παραρτημα Ι Ολες οι επαγγελματικες μηχανες για να 

καλυπτουνε ολα τα στανταρ της εργοστασιακης εγγυησης 

καλης λειτουργιας απαραιτητη προυποθεση ειναι η χρηση 

φιλτρο νερου στην συνδεση της μηχανης καφε με το δικτυο 

νερου. 

 

Coffee Regards 

Espresso Mania I.K.E 

θεσσαλονικη 

Αγιας Σοφιας 42 

ΤΚ 54622 

E-mail Info@espressomania.gr 


