Αίτηση για την Άδεια Χρήσης Kωδικών Aριθµών Barcode

Αριθµός Σύµβασης _____________________
(Συµπληρώνεται από την 520 Barcode Ελλάς)

EΠΩNYMIA EΠIXEIPHΣHΣ: _____________________________________________________________________________________________
Αντικείµενο: __________________________________________________________________________________________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός : _________________________________________________________ Πόλη: ___________________________ T.K.: _______________
Tηλ: ___________________________________________________________ Fax: _________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________ Website: ______________________________________________
Νόµιµος εκπρόσωπος: ________________________________________________________ Θέση: ___________________________________
E-mail: ________________________________________________________ Τηλ/κιν: _______________________________________________
Αρµόδιος για επαφές µε 520 Barcode Ελλάς: ______________________________________ Θέση: ____________________________________
E-mail: ________________________________________________________ Τηλ/κιν: _______________________________________________

ΣTOIXEIA ΓIA THN EKΔOΣH TIMOΛOΓIOY
Δ/νση έδρας: _________________________________________________________________________________________________________
AΦM:

ΔOY: _________________________________ Κύκλος εργασιών: € ________________________

Αποδέχοµαι την ηλεκτρονική αποστολή τιµολογίων στο email: __________________________________________________________________

EIΔOΣ EΠIXEIPHΣHΣ
Παραγωγική – Κατασκευαστική…………………………………………..

Αποθήκευση – Μεταφορά – Διακίνηση – Διανοµή……………

Λιανεµπόριο – Χονδρεµπόριο – Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές………

Άλλο _________________________________________________

Βασική Κατηγορία προϊόντων (π.χ. τρόφιµα, ποτά, φάρµακα κλπ.) ________________________________________________________________

Τα προϊόντα σας πωλούνται επί ζυγίω;

NAI

OXI

Σηµειώσατε τον συνολικό αριθµό των προϊόντων σας συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων συσκευασιών
(χρώµα, γεύση, µέγεθος, βάρος, κλπ.) π.χ. 10 γεύσεις σε 3 συσκευασίες µε ζάχαρη και χωρίς ζάχαρη (10X3X2) = 60 προϊόντα

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ
Για τους παρακάτω τύπους κωδικών, προαπαιτείται εταιρικό πρόθεµα
Εταιρικό πρόθεµα

GLN (Κωδικός Θέσης)

EAN-8

Μεταβλητού βάρους

Εκπτωτικά κουπόνια

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όπισθεν αναγραφόµενων όρων, τους οποίους και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
(Ο νόµιµος εκπρόσωπος)
Υπογραφή: __________________________________________________
Ονοµατεπώνυµο: _____________________________________________
Ηµεροµηνία: _________________________________________________ Σφραγίδα: ______________________________________________
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Όροι για την Άδεια Χρήσης Κωδικών Αριθµών Barcode
Η 520 Barcode Ελλάς AE έχει δηµιουργήσει και διαχειρίζεται το Σύστηµα Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και θέσεων µε πρόθεµα 520 και διασφαλίζει, µέσω της απόδοσης κατάλληλων
κωδικών αριθµών στους Συνδροµητές της, τη µονοσήµαντη ταυτοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και θέσεων σε διεθνές επίπεδο. Η 520 Barcode Ελλάς ΑΕ χρησιµοποιεί διεθνώς αποδεκτά
τεχνολογικά πρότυπα, ανοιχτά και διεθνώς καθιερωµένα, για την εκπόνηση προδιαγραφών και τη διαχείριση του Συστήµατος Κωδικοποίησης, στο οποίο πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι κωδικοί
αριθµοί από 520 και από 2, οι οποίοι είναι δεσµευµένοι όλοι για να εξασφαλιστεί η µοναδικότητα των αποδιδόµενων κωδικών.
Παρακάτω παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης Κωδικών Αριθµών στους Συνδροµητές για περιορισµένη διάρκεια ισχύος και την παροχή συναφών
Υπηρεσιών από την 520 Barcode Ελλάς AE.

1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Σύστηµα Κωδικοποίησης: Eίναι ένα σύνολο κανόνων που αφορά στην απόδοση και διαχείριση κωδικών ταυτοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και θέσεων και ένα σύνολο προτύπων
εφαρµογής της κωδικοποίησης αυτής. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα της αποτελεσµατικής διαχείρισης, σε διεθνές επίπεδο, της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλούς τοµείς
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε τη µοναδική αναγνώριση προϊόντων, υπηρεσιών και θέσεων και διευκολύνει τις διαδικασίες του Hλεκτρονικού Eµπορίου συµπεριλαµβανοµένων
της πλήρους παρακολούθησης και ιχνηλασιµότητας. Στο σύστηµα περιέχονται οδηγίες και προδιαγραφές εφαρµογής που διαχειρίζεται και εκδίδει η 520 Barcode Ελλάς ΑΕ και οι
οποίες βασίζονται πάντα σε ανοικτές, ελεύθερα διαθέσιµες και διεθνώς καθιερωµένες τεχνολογίες δηµιουργίας και χρήσης φορέων δεδοµένων (data carriers) όπως τα barcode, το rfid
ή ηλεκτρονικά µηνύµατα (π.χ. xml).
1.2. Κωδικός Αριθµός: Ένας µοναδικός αριθµός barcode που έχει εκδοθεί από την 520 Barcode Ελλάς AE, και χρησιµοποιείται στις συναλλαγές ως “διακριτικό γνώρισµα” προϊόντων,
υπηρεσιών ή θέσεων. Οι αποδιδόµενοι κωδικοί ξεκινούν από 520 ή 2 και είναι όλοι δεσµευµένοι από την 520 Barcode Ελλάς AE, η οποία έχει δηµιουργήσει και διαχειρίζεται τη βάση
δεδοµένων κωδικών από 520 ή 2, για τρέχουσα ή µελλοντική απόδοση και διατεταγµένοι σε κλάσεις κωδικών µε διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.
1.3. Eταιρικό Πρόθεµα: Eίναι το αρχικό τµήµα της δοµής ενός Kωδικού Aριθµού, µοναδικό για κάθε επιχείρηση, που προσδιορίζει την ταυτότητά της παγκοσµίως.
1.4. Υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες, που παρέχει η 520 Barcode Ελλάς AE στους Συνδροµητές της, όπως προσδιορίζονται εκάστοτε στην ιστοσελίδα και τα σχετικά έντυπά της.
1.5. Συνδροµητής: Είναι η επιχείρηση (νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο) που εγγράφεται στα µητρώα της 520 Barcode Ελλάς AE και της οποίας της
παραχωρείται η Άδεια Χρήσης Κωδικών Αριθµών, καταβάλλοντας τα δικαιώµατα εγγραφής και ετήσιας συνδροµής, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα χρήσης του Συστήµατος
Κωδικοποίησης και των κωδικών αριθµών που της έχουν παρασχεθεί, καθώς και των σχετικών υπηρεσιών για το χρόνο ισχύος της άδειας.

2.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
2.1. Mε την αίτησή του ο Συνδροµητής µπορεί να ζητήσει α) την έκδοση Άδειας Χρήσης εταιρικού προθέµατος β) την έκδοση Άδειας Χρήσης Κωδικών Αριθµών ειδικών δοµών
(ΕΑΝ/GTIN-8, Μεταβλητού Βάρους, Εκπτωτικών Κουπονιών) µε την προϋπόθεση ότι έχει ήδη την Άδεια Χρήσης εταιρικού προθέµατος και γ) την έκδοση Άδειας Χρήσης κωδικού
αριθµού θέσης (GLN). Στην περίπτωση (α) η 520 Barcode Ελλάς AE δεσµεύει εταιρικό πρόθεµα για λογαριασµό του Συνδροµητή και του παραχωρεί την Άδεια Χρήσης όλων των
παραγοµένων εξ αυτού κωδικών αριθµών, µε 12µηνη διάρκεια και ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην χορηγούµενη άδεια. Στην περίπτωση (β)
παραχωρούνται οι αντίστοιχες Άδειες Χρήσης εκ των οποίων όσες µεν παραχωρούνται χωρίς επιπλέον συνδροµή, λήγουν αυτοδικαίως µε τη λήξη της Άδειας Χρήσης εταιρικού
προθέµατος. Όσες, δε, παραχωρούνται µε επιπλέον συνδροµή, έχουν ετήσια διάρκεια, αλλά εξαρτώνται από την Άδεια Χρήσης του εταιρικού προθέµατος και τη διάρκεια αυτής. Ως
εκ τούτου, σε περίπτωση λήξης ή διακοπής της τελευταίας, οι άδειες αυτές δεν ανανεώνονται. Στην περίπτωση (γ) η 520 Barcode Ελλάς AE παραχωρεί την αντίστοιχη Άδεια Χρήσης
12µηνης διάρκειας µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην χορηγούµενη άδεια.
2.2. Ο επιθυµών να διατηρήσει οποιαδήποτε Άδεια Χρήσης οφείλει να ανανεώνει τη διάρκεια ισχύος της, για ένα χρόνο κάθε φορά, προκαταβάλλοντας την αντίστοιχη ετήσια συνδροµή.

3.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ KAI ΠΛΗΡΩΜΕΣ
3.1 Το τίµηµα για την παραχώρηση των Αδειών Χρήσης και την παροχή των Υπηρεσιών προσδιορίζεται από την 520 Barcode Ελλάς AE και τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στους
πίνακες χρέωσης που εκδίδει η 520 Barcode Ελλάς AE, στις ειδοποιήσεις ανανέωσης Άδειας Χρήσης Κωδικών Αριθµών και στα εκδιδόµενα τιµολόγια.
3.2 Τα ποσά του δικαιώµατος εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής Αδειών Χρήσης εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης/συνδροµητή, τον ετήσιο κύκλο εργασιών της (ανεξάρτητα
από το πλήθος των εν χρήσει κωδικών), καθώς και το είδος των κωδικών. Tα δικαιώµατα εγγραφής και οι συνδροµές προκαταβάλλονται και σε καµιά περίπτωση δεν επιστρέφονται,
έστω και αν δεν γίνει χρήση των ως άνω κωδικών αριθµών.
3.3 Η λήξη προθεσµίας εξόφλησης αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωµής της ετήσιας συνδροµής.
3.4 Η εξόφληση γίνεται µε ταχυπληρωµή σε οποιοδήποτε γραφείο ΕΛΤΑ, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό, µε µετρητά, µε επιταγή ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συµφωνηθεί.
3.5 Η 520 Barcode Ελλάς AE δικαιούται να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να ανακαλέσει την Άδεια Χρήσης Κωδικών Αριθµών εάν ο Συνδροµητής δεν εξοφλήσει το οφειλόµενο
ποσό της συνδροµής του.
3.6 Ο Συνδροµητής έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει εγγράφως την 520 Barcode Ελλάς AE για τυχόν αλλαγές των στοιχείων της επιχείρησης (π.χ. όνοµα εκπροσώπου, διεύθυνση
κλπ.).
3.7 Ο Συνδροµητής είναι επίσης υποχρεωµένος να κοινοποιεί, µετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικής χρήσης του, τα οικονοµικά στοιχεία (κύκλο εργασιών τελευταίας χρήσης ή ισοζύγιο ή
έντυπο Ε3), για τον προσδιορισµό της ετήσιας συνδροµής του. Εφόσον καταβληθεί υψηλότερη συνδροµή λόγω µη κοινοποίησης των ως άνω οικονοµικών στοιχείων, τότε αυτή δεν
αναζητείται από τον Συνδροµητή, διότι οφείλεται σε µη συµµόρφωση προς τη συµβατική υποχρέωσή του.

4.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ BARCODE
4.1 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να χρησιµοποιεί MONO τους κωδικούς αριθµούς για τους οποίους του έχει παραχωρηθεί η Άδεια Χρήσης και µόνο για τη διάρκεια ισχύος της.
4.2 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να εφαρµόζει τους κανονισµούς που διέπουν το Σύστηµα Κωδικοποίησης και αφορούν την πιστή εφαρµογή των κανόνων και προδιαγραφών όπως
εκδίδονται από την 520 Barcode Ελλάς AE. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν υιοθετηθεί από την αγορά παγκοσµίως και αποτελούν πλέον διεθνή πρότυπα.
4.3 Προκειµένου να επιβεβαιώσει τη συµµόρφωσή του Συνδροµητή µε τους όρους της παρούσας σύµβασης η 520 Barcode Ελλάς AE έχει το δικαίωµα να επιθεωρήσει τη χρήση των
κωδικών από τον Συνδροµητή και ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση σε αρχεία καθώς και κάθε εύλογη διευκόλυνση στην 520 Barcode Ελλάς AE. προς τον σκοπό
αυτόν.
4.4 Ο Συνδροµητής δεν δικαιούται να προβεί σε οποιασδήποτε µορφής µεταβίβαση/παραχώρηση/εκµετάλλευση της χρήσης, µίσθωση/υποµίσθωση του/των κωδικών αριθµών barcode
για τους οποίους έχουν εκδοθεί Άδειες Χρήσης επ’ονόµατί του, παρά µόνο µε τη σύµφωνη έγγραφη γνώµη της 520 Barcode Ελλάς AE.
4.5 Ο Συνδροµητής, γνωρίζοντας ότι η πραγµατική διασφάλιση της µοναδικότητας των κωδικών αριθµών, που του χορηγούνται µε την παρούσα, εκπηγάζει από το Σύστηµα
Κωδικοποίησης της 520 Barcode Ελλάς AE και ουσιαστικοποιείται µε τη βάση δεδοµένων που τηρεί η 520 Barcode Ελλάς AE, αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην προβεί σε
ενέργειες που προσβάλλουν ή θέτουν σε οποιονδήποτε κίνδυνο τη µοναδικότητα των κωδικών αριθµών, ιδίως µε το να συνεχίσει να τους χρησιµοποιεί κατά παράβαση των όρων της
παρούσας.
4.6 Η Άδεια Χρήσης Κωδικών Αριθµών της 520 Barcode Ελλάς AE, που θα χορηγηθεί δυνάµει της παρούσας, δεν δίνει στον Συνδροµητή οποιοδήποτε δικαίωµα για τη χρήση των
εµπορικών σηµάτων (trade marks), σηµάτων υπηρεσιών (service marks), πατεντών και λοιπών δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, τη χρήση των οποίων έχει η
520 Barcode Ελλάς AE κατά κυριότητα ή λόγω σύναψης συµφωνιών Άδειας Χρήσης µε τον δικαιούχο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5.

ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
5.1 Η διάρκεια των Αδειών Χρήσης Κωδικών Αριθµών είναι δώδεκα (12) µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην χορηγούµενη άδεια σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 2.1 ανωτέρω.
5.2 Πριν από την πάροδο του χρονικού διαστήµατος του άρθρου 5.1 ο Συνδροµητής έχει το δικαίωµα να ζητήσει γραπτά οποτεδήποτε, µε σχετική δήλωση προς την 520 Barcode Ελλάς
AE, τη διακοπή ισχύος µιας Άδειας Χρήσης. H διακοπή θα ισχύσει µετά πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών, από τη λήψη της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή ο Συνδροµητής δεν έχει
καµιά απαίτηση κατά της 520 Barcode Ελλάς AE για επιστροφή µέρους ή του συνόλου της καταβληθείσης συνδροµής, του δικαιώµατος εγγραφής, ή για τυχόν αποζηµίωση.
5.3 Πριν από την πάροδο του χρονικού διαστήµατος του άρθρου 5.1 η 520 Barcode Ελλάς AE δικαιούται να ανακαλέσει την Άδεια Χρήσης του/των κωδικών αριθµών, οποτεδήποτε σε
περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους αναφερόµενους στο παρόν όρους που συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις. Tα αποτελέσµατα της ανάκλησης αρχίζουν από τη σχετική
γραπτή γνωστοποίηση προς τον Συνδροµητή. Eπιπλέον απαίτηση αποζηµιώσεως σε βάρος του Συνδροµητή, κατά τις διατάξεις του Nόµου, δεν αποκλείεται. Aνάκληση της
ανακλήσεως δεν επιτρέπεται.

6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
6.1 Σε περίπτωση λήξης µιας Άδειας Χρήσης Κωδικών Aριθµών για οποιοδήποτε λόγο ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ο Συνδροµητής υποχρεούται να παύσει να χρησιµοποιεί όλους τους
αναφερόµενους σε αυτήν κωδικούς αριθµούς, ευθυνόµενος άλλως σε αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που τυχόν υποστεί η 520 Barcode Ελλάς AE ή τρίτοι, από τη
συνέχιση της χρήσης των αριθµών αυτών. Mετά την για οποιονδήποτε λόγο και µε οποιονδήποτε τρόπο, λύση ή λήξη της Άδειας Χρήσης, οι παραχωρηθέντες αριθµοί, ως διακριτικά
γνωρίσµατα προϊόντων, υπηρεσιών ή θέσεων, επιστρέφουν αυτόµατα στην Tράπεζα Aριθµών της 520 Barcode Ελλάς AE για ενδεχόµενη επαναχρησιµοποίηση σύµφωνα µε τους
εκάστοτε κανονισµούς της 520 Barcode Ελλάς AE. Aν ο Συνδροµητής αρνηθεί να συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω, η 520 Barcode Ελλάς AE δικαιούται να τον αναγκάσει προς τούτο, µε
κάθε νόµιµο µέσο.
6.2 H τυχόν εκ νέου απόκτηση Άδειας Xρήσης Kωδικών Aριθµών barcode από 520 από την ίδια επιχείρηση προϋποθέτει νέα εγγραφή (υποβολή νέας αίτησης) και χορήγηση νέων
κωδικών αριθµών.
6.3 Η 520 Barcode Ελλάς AE δικαιούται να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόµενο τη διακοπή ή λήξη κάθε Άδειας Χρήσης αντίστοιχων κωδικών αριθµών, συµπεριλαµβανοµένων των
στοιχείων της εταιρίας, πλην των προσωπικών δεδοµένων, όπου τούτο είναι απαραίτητο ή υπάρχει υποχρέωση από τον Νόµο.

7.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η 520 Barcode Ελλάς ΑΕ έχει δηµιουργήσει και διατηρεί βάσεις δεδοµένων, στις οποίες καταχωρούνται τόσο εταιρικά στοιχεία όσο και στοιχεία προϊόντων. Τα εν λόγω στοιχεία
χρησιµοποιούνται από την 520 Barcode Ελλάς AE για την εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων και επεξεργάζονται από αυτήν σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Στο µέτρο που τα ως άνω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδοµένα η 520 Barcode Ελλάς ΑΕ λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλειά τους. Ο
Συνδροµητής αποδέχεται και συµφωνεί µε την ως άνω χρήση αυτών των δεδοµένων από την 520 Barcode Ελλάς ΑΕ για την οµαλή εκτέλεση, υποστήριξη και παρακολούθηση της
συναλλακτικής σχέσης της 520 Barcode Ελλάς AE µε αυτόν καθώς και τη λήψη στατιστικών στοιχείων. Η 520 Barcode Ελλάς ΑΕ δεν µεταβιβάζει τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών
της σε τρίτους. Oι αριθµοί, οι επωνυµίες και τα στοιχεία επαφής των επιχειρήσεων µπορεί να είναι προσβάσιµα από το διαδίκτυο.

8.

ΔΙΑΦΟΡΑ
8.1 Αν οποιοσδήποτε από τους όρους που προβλέπει η παρούσα Άδεια αποδειχθεί άκυρος ή ανίσχυρος οι υπόλοιποι όροι της παραµένουν απολύτως ισχυροί.
8.2 Oι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρµόδια είναι τα δικαστήρια Aθηνών.
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Παρεχόµενες Υπηρεσίες - Παράρτηµα (1)

Τηλεφωνική υποστήριξη (Helpdesk)

✔

Προδιαγραφές Συστήµατος Κωδικοποίησης

✔

Ψηφιακή παραγωγή barcode

✔

Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης

✔

Eκδόσεις

✔

Κατάλογοι Προµηθευτών

✔

Βασική εκπαίδευση

✔

Εκπαίδευση εξειδικευµένης θεµατολογίας

✔

Συµµετοχή σε ηµερίδες/εκδηλώσεις

✔

Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας

✔

Barcode Verification

✔

Starters Kit

✔

Πρόγραµµα υπολογισµού ψηφίου ελέγχου

✔

Συµµετοχή σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες

✔

Password για πλήρη πρόσβαση στο site µας

✔

Εξειδικευµένες µελέτες εφαρµογής/ consulting

✔

Πίνακας Χρέωσης

Εταιρικό Πρόθεµα Κωδικών Barcode
βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών σε €**
0
500 000
500 000
1 500 000
1 500 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
50 000 000
50 000 000
150 000 000
>
150 000 000
EAN-8
Κωδικοί Θέσης (GLN)
Συνεργαζόµενοι (χωρίς κωδικό)
Φορείς Δηµοσίου

Εγγραφή

Ετήσια Συνδροµή
χωρίς έκπτωση

Ετήσια Συνδροµή
έκπτωση 25% *

150
150
200
200
200
300
300

200
380
520
860
1 300
1 700
1 900

150
285
390
645
975
1 275
1 425

***
30
50

έκαστος 50
έκαστος 50
50

37,50
37,50
37,50

-

1 350

Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 24%
* Η έκπτωση 25% παρέχεται: α. σε νέους συνδροµητές
β. σε εµπρόθεσµη ανανέωση συνδροµής
** Για νεοσύστατες εταιρείες, βάσει κεφαλαίου
*** Προαπαιτείται εταιρικό πρόθεµα

520 Barcode Ελλάς AE
Γ. Κυριαζή 36Β, 145 62 Κηφισιά
Τ. (+30) 210 8082062, Φ. (+30) 210 8016162, info@520barcodehellas.com
www.520barcodehellas.com
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