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EΓKYKΛloΣ ΔlolKHΣHΣ
ΑΘηvα, 26 Αυγo0oτou 2015

ΘEMA: ATΛANT|KH ΦlΛlKH ΠΛHPΩMΗ

Πdvτα η πoλlTlKη μαζ εivαl Vα εiμαστε 6oo τo δυvατ6v πιo κovτd σToV πελdτη Kαl

στoV σUvεργdTη μαs. Γlα αυτ6v ακρlβΦg τov λ6γo 6ταv εiδαμε τo πρ6βλημα
αvdληψηE μεTρηTΦV λ6γω τωv capita| οontrols, Θεληoαμε vα βρo0με 6vαv τρ6πo vα

βoηθηoouμε Tov πελdτη Kαl τoV oυvεργdτη.

Mε lδlαfτερη Xαρd σαζ αvαKotvΦvoυμε 6τt φτId1τηKε μηXαvoγραφlκ6 πρ6γραμμα, τo

AΤΛΑNT|KΗ ΦlΛlKΗ ΠΛΗPΩMH σTo oπoio Θα μπoρoOv ol πελdτεg σαζ
απoκλεloτlκd γlα τηv ΑTΛΑNTιKΗ ENΩΣH, vα εξoφλo0v ατo γραφεio σαζ Tα

αoφdλloτρd τoυg, ε[τε με 1ρεωoτικη, εΙτε με πlστωτιKη κdρτα, μ€oω τερματlκΦv
αvdγvωoηg καρτΦv PoS.

To o0oτημα ATΛANΤ|KΗ ΦιΛIKH ΠΛHPΩMΗ Θα εvημερΦvεταl με Tηv xρ6ωoη oε
πραγματtκ6 1ρ6vo, 6τoι Φoτε μ€oω τηg εφαρμoγηg ATLΑNET 2 vα μπoρεi vα γ[vεταt
η εξ6φληoη ToU oυμβoλαΙou πoU αvτιoτoι1εi, με τov [δto περ[πoυ τρ6πo πoυ
λεlτoυργε[ Kαl με τηv καταβoλη μετρητΦv'

Στα πλαiolα τηζ πρoσπdΘεlαg vα βoηΘηαoυμε εodg καl ToUζ πελdτεg σαE, τo κ6oτo9
Tωv μηXαvημdτωv αuτΦv αvαλαμβdvεI η εταιρ[α εξoλoκληρoυ, καθΦg καl τo κ6oτo9

xρηoηg τoυE.

ΣυvεπΦg, o0τε o πελdτηg, o0τε o ouvεργdτηE επιβαρ0vεταl με oπotoδηπoτε κ6oτo9

για Tηv χρηση τoυ oυοτηματ69 αυτo0.

Σαg εvημερΦvouμε 6τt τo o0oτημα αuτ6 dρxιoε ηδη vα λεlτoυργεi oτα κεvτρικd

γραφεiα τηE εταlρΙαg, καΘΦg Kαl σTα UπoKαTασTηματd μαζ, με μεγdλη επlτυ1iα.

oπoloq απo εodE επtΘυμεf vα τo τoπoΘετηoεl σTo γραφεio τoυ εvτελΦg δωρεdv,
παρακαλΦ vα καλ€οει Tov Κ. Π. Πα0λoυ oτo 2'10-74 54 228'

ΣημεtΦvoυμε 6τl υπdρ1εl δυvατ6τητα vα τoπoΘετηΘεΙ καr φoρητ6 μη1dvημα, Φoτε vα
τo 6xεl μαζi τoυ o εloπρακτoραg ααg. Τηv oυoκευξ αυτξ επ[oηg τηv δrαθ€τεr δωρεdv

[α, 6μωζ To κ6oτo6 o0vδεoηg με κdρτα SlM κtvητηg τηλεφωv[αg τηv

ρΟvεται o oυvεργdτηζ. To κ6oτo9 αv6ρ1εταl περiπoυ oτα 15€ μηvtα[ωg.
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