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Τι είναι τα credits και σε τι μου χρησιμεύουν;
Το Papaki παρέχει τη δυνατότητα να αποφύγετε τη διαδικασία πληρωμής κάθε φορά που θέλετε να κάνετε μία
παραγγελία. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να προσθέσετε Credits στην επαφή τιμολόγησης με την οποία
πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Στην επόμενη αγορά κάποιας υπηρεσίας από το Papaki μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα credits που έχετε διαθέσιμα στη συγκεκριμένη επαφή τιμολόγησης. Έτσι, η παραγγελία σας
θα εξοφληθεί άμεσα.
Έχετε τη δυνατότητα να διατηρείτε μία ή περισσότερες επαφές τιμολόγησης στο λογαριασμό σας στο Papaki.
Κάθε επαφή τιμολόγησης διαθέτει διαφορετικό διαθέσιμο υπόλοιπο credits.
Πώς γίνεται η πληρωμή υπηρεσιών με χρήση credits;
Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να παραγγείλετε από το Papaki. Στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας
επιλέξτε τα στοιχεία τιμολόγησης στα οποία θέλετε να εκδοθεί το παραστατικό και στη συνέχεια επιλέξτε τρόπο
πληρωμής "Credits”.
Για την εξόφληση κάθε παραγγελίας έχετε στη διάθεσή σας μόνο τα credits που αντιστοιχούν στην επαφή
τιμολόγησης που επιλέξατε για την συγκεκριμένη αγορά. Κάθε επαφή τιμολόγησης που έχετε στο λογαριασμό
σας διαθέτει διαφορετικό διαθέσιμο υπόλοιπο credits.
Πώς τιμολογούνται τα credits;
Από τις 9 Mαΐου 2016, δεν θα εκδίδεται τιμολόγιο κατά την προσθήκη των credits σε μια επαφή τιμολόγησης. Η
τιμολόγηση θα πραγματοποιείται κατά την χρήση των credits για αγορά/ανανέωση υπηρεσίων. Η περιγραφή και
αξία στο παραστατικό που θα εκδοθεί θα αφορούν την παρεχόμενη/ες υπηρεσία/ες.
Τι γίνεται με τα ήδη τιμολογημένα credits μου;
Στην περίπτωση που είχατε προσθέσει στο λογαριασμό σας credits πριν από τις 9 Mαΐου 2016, αυτά παραμένουν
διαθέσιμα προς χρήση από όλες τις επαφές τιμολόγησης με το ίδιο καθεστώς ΦΠΑ. Αυτά τα credits είναι ήδη
τιμολογημένα κατά την αγορά τους. Αρχικά, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα πρέπει όλοι
οι πελάτες να εξαντλήσουν τα ήδη τιμολογημένα credits τους.
Παραδείγματα χρήσης τιμολογημένων credits:
Τιμολογημένα Credits
στον λογ/σμο σας πριν
τις 9/5

Αξία Παραγγελίας
από τις 9/5

Τι παραστατικό θα λάβω για την παραγγελία μου;

€10.00

€8.00

Δεν εκδίδεται παραστατικό, έχει εκδοθεί στην αρχική αγορά
credits. Υπολειπόμενα τιμολογημένα Credits 2,00€.

€10.00

€10.00

Δεν εκδίδεται παραστατικό, έχει εκδοθεί στην αρχική αγορά
credits.

€10.00

€12.00

Εκδίδεται παραστατικό credits αξίας 2,00€ ευρώ προκειμένου να
εξοφληθεί η παραγγελία. Τα 10,00€ είχαν τιμολογηθεί στην
αρχική αγορά Credits

