
 
 
 

Τρόποι Πληρωμής 

 

1. Μετρητοίς: H πληρωμή της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει πραγματοποιείται 

με μετρητά χρήματα. 

 

2. Πληρωμή με χρεωστική / πιστωτική κάρτα : Η πληρωμή πραγματοποιείται 

με οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική  κάρτα Visa, Mastercard και 

American Express, στο ασφαλές σύστημα συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας. 

 

3. Έμβασμα ή Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Η πληρωμή της υπηρεσίας 

πραγματοποιείται μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης σε έναν από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρεία, τα στοιχεία των οποίων 

έχουν ως ακολούθως: 

Εθνική Τράπεζα (IBAN): GR8301102200000022001296155 

Aρ. Λογαριασμού 22001296155 

Δικαιούχος: Π.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – Ι.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. 

Η διεκπεραίωση της υπηρεσίας προϋποθέτει την προεξόφληση της, η οποία 

πιστοποιείται με την αποστολή του αποδεικτικού εμβάσματος ή κατάθεσης 

στο email kepflix@yahoo.com . Η ολοκλήρωση της πληρωμής θα πρέπει να 

έχει πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του αιτήματος. 

Σε περίπτωση μη λήψης από την εταιρεία του αποδεικτικού εμβάσματος ή 

κατάθεσης εντός της προθεσμίας των τριών (3) ημερών ή μη λήψης έγκυρου 

αποδεικτικού εγγράφου του συνόλου του ποσού, η παροχή της υπηρεσίας 

θα ακυρώνεται αζημίως και η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση 

διεκπεραίωσης αυτής. Τα έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 

πολίτη-εντολέα.  

 

4. Αντικαταβολή Μετρητοίς: Η πληρωμή της υπηρεσίας πραγματοποιείται με 

αντικαταβολή στην εταιρία courier που θα παραδώσει τα έγγραφα. Το 

κόστος της αντικαταβολής είναι  2,50€. 
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5. Πληρωμή μέσω PayPal : Η πληρωμή της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω 

του λογαριασμού σας στο PayPal. Για να ολοκληρώσετε την πληρωμή θα 

μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Οι υπηρεσίες που παρέχονται με 

τρόπο πληρωμής PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους από την εταιρεία 

μας και ενδέχεται να απορριφθούν, να σας ζητηθεί άλλος τρόπος πληρωμής 

ή και να υπάρξουν καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των υπηρεσιών. 

Επίσης, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης των 

στοιχείων σας. 

 

Απόρρητο συναλλαγών : Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι 

πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στo www.kepflix.gr είναι 

εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση 

τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

 

http://www.kepflix.gr/

