
 
 

 
 

 

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% ΦΠΑ της 

αρχικης αξιας αγορας της μηχανης 



Ειτε είναι μηχανη καφέ,ειτε είναι μυλος άλεσης καφέ, 

απο την αναγραφομενη τιμη του προιοντος στην 

κατηγορεια LEASING ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ 

Η καταθεση του 50%+ΦΠΑ 24% της αξιας του 

προιοντος γινεται προκαταβολικα με την 

παραγγελεια της 

μηχανης σε λογαριασμο της μισθωτριας εταιριας 

ΕΣΠΡΕΣΣΟΜΑΝΙΑ IKE στην τραπεζα Πειραιως 

IBAN GR65017220300052030946423892 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟΜΑΝΙΑ Ι.Κ.Ε 

Το υπολοιπο ποσο αποπληρωνεται σε 12 εως 

36 ισοποσες μηνιαιες δοσεις μέσω 

τραπεζικων καρτων(Πιστωτικες-Χρεωστικες-Vivawallet- 

Paypal-) 

Επισης καταβάλετε ένα(1) μηνιαίο μίσθωμα για την 

εγγύηση καλής λειτουργιάς της μηχανης μηνιαίο 

μίσθωμα της εγγύησης καλής λειτουργιάς 

συνοδεύεται από φπα +24% 

Το μίσθωμα της εγγύησης στην λήξη  της  

μισθώσεως (Εφόσον δεν υπάρχουν καθυστέρησης 

στην πληρωμή Μήνα-Μηνα στην τελευταια 

πληρωμή τελευταίας δόσης) επιστρέφεται σε 

τραπεζικό λογαριασμό του κάθε μισθωτή(Πελάτη). 



 

 



 Στην κατηγορεί LEASING ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ οσες  

 μηχανες καφε οι μυλοι αλεσης καφε βρισκονται σε  

 προσφορα με εκπτωση ειναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ  

 ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ.Για LEASING ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ  

 ΙΣΧΥΟΥΝΕ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΩΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Το καθε μηνιαιο μισθωμα των δοσεων του  μηνιαιου 

διακανονισμου   θα συνοδευεται με επιπλεον 24% Φ.Π.Α 

 

 
Παραρτημα Β  Μετά την πάροδο των 12 μηνων 

μισθωσης που έχει κανει ο πελατης σύμβαση κινητού 

εξοπλισμού Leasing o πελατης έχει δικαιωμα εξαγορας 

της μηχανης με ένα εξτρα κοστος εφαπαξ +300 

ευρω+φπα 24% 

 
Μετά την  πάροδο των 24 μηνων μισθωσης που έχει 

κανει ο πελατης σύμβαση κινητού εξοπλισμού Leasing 

o πελατης έχει δικαιωμα εξαγορας της μηχανης με ένα 

εξτρα κοστος εφαπαξ +450 ευρω+φπα24% 

 
Μετά την  πάροδο των 36 μηνων μισθωσης που έχει 

κανει ο πελατης σύμβαση κινητού εξοπλισμού Leasing o 

πελατης έχει δικαιωμα εξαγορας της μηχανης με ένα 

εξτρα κοστος εφαπαξ +700 ευρω+φπα 

 
Πιο συγκεκριμενα η μισθώτρια εταιρια τιμολογεί στον 

καθε πελάτη της ένα τιμολογεί αγορας αξιας 450€+ 

24%Φ.Π.Α για της επαγγελματικές μηχανες που εχούνε 

αγοραστεί  καινούργιες για λογαριασμο ενοικίασης 



κινητού εξοπλισμού Leasing για τον μισθωτή(Πελάτη) 



Για επαγγελματικούς μύλους άλεσης καφέ το 

δικαιωμα εξαγορας του πελάτη ορίζετε το ποσο των 

+100 ευρω+φπα 24% με την λήξη της μισθωσης 

κινητού εξοπλισμού Leasing στους 12 μήνες 

 
Για επαγγελματικούς μυλους άλεσης καφέ το 

δικαιωμα εξαγορας του πελατη οριζετε το ποσο των 

+150 ευρω+φπα 24% με την λήξη της μισθωσης 

κινητού εξοπλισμού Leasing στους 24 μηνες 

 
Για επαγγελματικους μυλους άλεσης καφέ το 

δικαιωμα εξαγορας του πελατη οριζετε το ποσο των 

+200 ευρω+φπα 24% με την λήξη της μισθωσης 

κινητού εξοπλισμού Leasing στους 36 μηνες 

 
Σε κάθε επαγγελματικο μυλο που η υπηρεσια Leasing 

κινητού εξοπλισμού είναι πανω από 12 μηνες,στον χρονο 

ακριβως επανω ο μισθωτης είναι υποχρεωμενος να 

παραδοση τον κοπτικο μυλο άλεσης καφέ προς αλλαγη 

κοπτικών μαχαιριων καφέ από τους τεχνικους της 

μισθωτριας εταιριας που θα υποδειξουνε στον μισθωτή  

Το κοστος αγορας των ανταλλακτικων κοπτικών 

μαχαιριων καφέ εσπρέσο το αναλαμβανει ο μισθωτης,το 

κοστος εργασιας της αλλαγης των κοπτικών μαχαιριων το 

αναλαμβανει η μισθωτρια εταιρια. 

 
Σε ολες της μηχανες που οι μισθωτες (Πελατες) εχουνε 

συμβολαιο με την υπηρεσια Leasing κινητού εξοπλισμού 

πανω από 1 χρονο(12 Μηνες) ο μισθωτης(Πελατης) 

υποχρεούνται να παραδιδει την μηχανη σε τεχνικο που 

θα υποδειξη η μισθωτρια εταιρια (ΕΣΠΡΕΣΣΟΜΑΝΙΑ ΙΚΕ) 

προς γενικο σερβις και τον χημικο καθαρισμο (Descale) 

των boiler της μηχανης καφέ που χρησιμοποιείτε από 

τον 

Μισθωτή (Πελάτη).Η μισθωτρια είναι υποχρεωμενη να 

παραδοση στον μισθωτή επαγγελματικη μηχανη καφέ με 
τα ιδια groups 2-3-4 που χρησημοποιει κατά την 

καθημερινη εργασια του ο μισθωτης(Πελατης) 



 
 

 

Παραρτημα Γ 

Όλες  οι  μεταχειρισμένες  επαγγελματικες  μηχανες  καφέ 

είναι από γενικό services και σε άριστη 

κατάσταση λειτουργίας και συνοδευονται με γραπτη 

εγγυηση 12 μηνων καλης λειτουργιας σε ολα τα 

μηχανικα μεροι της μηχανης καφε-μυλου αλεσης καφε. 

 

 
Παραρτημα Δ 

Ελάχιστο  συμβόλαιο  χρόνου   ενοικίασης  είναι  το 3 έτη 

(36 Μηνες) 

 

 
Παραρτημα Ε 

Υποστηριξη υπηρεσιας After Sale με τεχνικη 

υποστηριξη από  τεχνικους  της   εταιριας   μας,εχετε 3 

ΔΩΡΕΑΝ επισκεψεις τον χρονο της χρονομισθωσης (ανα 

4μηνο 1 φορα) 
 
 

 



Μηνα—Μηνα 
 

Leasing Cafe Racer 

Naked 2Group 

Multiboiler 
 

 

 
 



 
 

CAFFE RACER 3GR 
# L  E  A  S I N G M  H N A M H N A 



 
 

 

 

 

• Παραρτημα Ζ 

Βλάβες που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες 

όπως φωτιά,χτυπήματα,ποντικοφαγωμενα 

καλωδια,βραχυκύκλωμα,δεν περιλαμβάνονται στην 

εγγυηση καλης λειτουργιας. 

Σε πιθανες βλαβες μετα του χρονικου οριου της 

εργοστασιακης εγγυσης καλης λειτουργιας ο 

μισθωτης είναι υποχρεωμενος να πληρωσει όλα τα 

ανταλλακτικα προς αποκατάσταση της πιθανής 

βλαβες κοστος επισκευής και services καλύπτεται 

από την εταιρια ΕΣΠΡΕΣΣΟΜΑΝΙΑ ΙΚΕ 



 

 

Επισης απαραίτητη προϋπόθεση ειναι η ύπαρξη 

τριφασικού ρεύματος στον καθε χώρο οπού θα 

τοποθετηθεί 

αυτόματη ηλεκτρονική μηχανη καφε καθώς και 

σταθεροποιητής ηλεκτρικής τάσης για 

αποφύγει βραχυκυκλωμάτων και απολυτής 

προστασίας της επαγγελματικής μηχανης που 

γινεται Leasing 

 

 
• Παραρτημα Η 

Ο πελατης που κανει χρήση του Leasing κινητου 



εξοπλισμού είναι υποχρεωμενος να ασφαλίζει κατά 

κλοπής όλη  την  εμπορική αξία  του  κινητού   εξοπλισμου 

Leasing  για περίπτωσεις κλοπής,θεομηνιας, πυρκαγιας 

του εξοπλισμού. 

Η μηχανη και ο εξοπλισμός που ειναι υπό ευθύνη του 

καθε μισθωτή(Κατάστημα) 

αποζημιώνεται απο τον μισθωτή στην μισθωτρια εταιρια 

βάση της τρέχουσας εμπορικής τους αξιας εάν και 

εφοσον δεν έχει ασφαλιστει από τον Πελάτη παρα την 

ενημερωση του. 

•  Παραρτημα Θ  

 Οι επαγγελματικες μηχανες καφε που  
 

 μπορούν να νοικιαστούν με σύμβαση Leasing είναι οσες  

 επαγγελματικες μηχανες καφε εμφανίζονται εαυτόν την 

 κατηγορεια αποκλειστικα άλλες επαγγελματικες μηχανες 

 καφε εμφανίζονται προς πώληση σε άλλες κατηγορίες  

 ειναι 

 ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΑΣLEASINGΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΚΩΝ 

 ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ. 
 
 
 
 

 

1. Παραρτημα Ι 

Ολες οι επαγγελματικες μηχανες για να καλύπτουν ολα τα 

στάνταρ της εργοστασιακης εγγύησης καλής λειτουργιας 

απαραίτητη  προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση φίλτρου νερού 

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ από την εταιρια μας με εξτρα κοστος 

αγορας ανάλογα τα λίτρα νερού που θα χρειάζεται ετησίως η 
μηχανης καφέ(M-L-XL-XXL) με το δίκτυο νερού 

 
 
 

 
Coffee Regards 



Espresso Mania O.K. 

Θεσσαλονίκη 



Άγιας Σοφίας 42 



ΤΚ 54622 

E-mail Info@espressomania.gr 
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