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Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας ενημερώνω για τον τρόπο έκδοσης των διατακτικών: 

 Αρχικά θα πρέπει να μου στείλετε τα στοιχεία της εταιρίας σας για να ανοιχτεί ο κωδικός σας 

(επωνυμία, ΑΦΜ, Δ.ΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο). Από την στιγμή που θα ανοιχτεί ο κωδικός χρειάζομαστε μια 

εργάσιμη μέρα για μπορέσω να τυπώσω τις διατακτικές. 

Όταν χρειάζεστε τις διατακτικές, στέλνετε ένα mail αναλυτικά με όλα τα στοιχεία της παραγγελία σας, την 

ανάλυση τι ακριβώς θέλετε και σε δύο το περισσότερο μέρες θα είναι έτοιμες να τις παραλάβετε από τον χώρο 

μας ή υπάρχει η δυνατότητα να σας τις στείλουμε στη διεύθυνση και όνομα-τηλ που θα μας υποδείξετε με 

courier με χρέωση δική μας.  

Ο τρόπος πληρωμής είναι με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε λιγο 

πρίν την παράδοση των διατακτικών. 

Οι διακτικές μπορούν να εκτυπωθούν ως Διατακτικές, ως Διατακτικές Σίτισης, ή ως Δωροεπιταγές, 

εσείς το ορίζετε. Επίσης αν θέλετε μπορεί να μην αναγράφεται πάνω στις διατακτικές η επωνυμία σας. 

H λήξη των διατακτικών μπορεί να είναι για ένα έτος, ή εάν θέλετε και περισσότερο, και οι αξίες των 

διατακτικών μπορεί να είναι ότι ποσά εσείς θέλετε. 

Ο κάθε δικαιούχος που θα φέρει το έντυπο της διατακτικής στο ταμείο του καταστήματος κατά την αγορά 

εμπορευμάτων, πρέπει να εξαργυρώνει όλη την αξία της διατακτικής διότι  δεν επιστρέφονται χρήματα. 

Τέλος με την έκδοση των διατακτικών εκδίδεται από εμάς μια ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ που 

φτάνει σε εσας μαζί με τις διατακτικές.  

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ότι οι διατακτικές της εταιρίας 

μας μπορούν να εξαργυρωθούν σ’ όλα τα καταστήματα λιανικής ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με κα Γεωργακοπούλου Σοφία 2310-803-951 ή κα Γκαντή 

Βέτα  τηλ 2310-803-854 .  

 Με εκτίμηση, 

Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.  
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