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Αγαπητοί Συνεργάτες,  
 
Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα από το 1998, η οποία συνδυάζει μια 
σειρά από πλεονεκτήματα, όπως μεγάλη διαθεσιμότητα προϊόντων, με ανταγωνιστικές τιμές, αξιοπιστία και ταχύτητα 
στις παραδόσεις. Η συνεργασία με την Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, είναι ένας τέλειος συνδυασμός με πολ-
λαπλά οφέλη για τα καταστήματα πώλησης μηχανών γραφείου, τους τεχνικούς φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 
εκτυπωτών.   
 
Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων και εκτυπωτών για Ricoh, Canon, Konica Minolta, Sharp, Kyocera Mita, Toshiba, Panasonic. Τα έμπειρα 
και εξειδικευμένα στελέχη μας, έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πελάτες της εταιρείας, αποτελεσματικές λύσεις 
και να σας προμηθεύουν με ποιοτικά ,πρωτοποριακά αναλώσιμα και εξειδικευμένα ανταλλακτικά ,  συνεισφέροντας 
στην επαγγελματική σας επιτυχία. 
 
Στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε θα βρείτε σε άμεση διαθεσιμότητα τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά που 
αναζητάτε για τα παλιά αναλογικά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα έως και τα νεότερα μοντέλα Ricoh, Canon, Konica 
Minolta,Sharp, Kyocera Mita,Toshiba, Panasonic, για μηχανήματα παραγωγής αντιγράφων σχεδίου όπως Oce, Ricoh, 
Kyocera Mita, αλλά και για έγχρωμους εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh, Konica Minolta,Develop. 
Επιπλέον, από τον Μάιο του 2008  υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σε συμβατά toner cartridges για εκτυπωτές Hewlett 
Packard, Brother, Samsung, Kyocera, Lexmark , Oki,Triumph Adler και Utax.  
 
Στο δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας μας περιλαμβάνονται Τεχνικοί Μηχανών γραφείου, καταστήματα πώλησης και 
service μηχανών γραφείου, καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και service εκτυπωτών. Η Infocopy 
Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε δεν απευθύνεται σε τελικούς χρήστες/ιδιώτες - στον Δημόσιο Τομέα, στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση -  αντιθέτως, εξυπηρετεί άριστα τις πωλήσεις και τα καταστήματα παραγωγής φωτοαντιγράφων και στα βιβλι-
οπωλεία. 
 
Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές εξελίξεις και συμμετέχει σε εκθέσεις 
και συναντήσεις που αφορούν το μέλλον της βιομηχανίας αναλωσίμων και ανταλλακτικών και chip,μετατρέποντας όλη 
αυτή την μακροχρόνια εμπειρία σε ασύγκριτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της  
               
        Με εκτίμηση 
       
      
        Η ομάδα της  
        Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο. Ε 
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   ΤρόποςÊαποστολήςÊεμπορευμάτωνÊ

ΗÊαποστολήÊ τωνÊπαραγγελιώνÊαπόÊτηνÊ Ê InfocopyÊΒεντούζηςÊ ΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.ΕÊ γίνεταιÊμόνοÊαπόÊ τονÊ ÊαποθηκευτικόÊ τηςÊ
χώροÊÊκαιÊμόνοÊστηνÊεταιρίαÊÊcourierÊAcsÊμεÊτηνÊοποίαÊέχειÊπετύχειÊσυμφωνίαÊχαμηλούÊκόστουςÊμεταφοράς. 
 
ÊΗÊεταιρίαÊcourierÊμεÊτηνÊοποίεςÊσυνεργαζόμαστεÊκαθώςÊεπίσηςÊκαιÊοÊτιμοκατάλογόςÊτης,ÊείναιÊοÊακόλουθος: 

 
ΤιμοκατάλογοςÊΚόστουςÊμεταφοράςÊAcs 
 

 
 
 
ΤαÊεμπορεύματαÊαποστέλλονταιÊÊπάνταÊμεÊευθύνηÊ/ÊκίνδυνοÊτουÊσυνεργάτη. 
 
Ê1.ΗÊχρέωσηÊτηςÊαποστολήςÊγίνεταιÊσταÊκιλάÊπουÊκατάÊτηνÊμέτρησηÊείναιÊταÊπερισσότερα,ÊογκομετρικόÊήÊπραγματικόÊ 
ÊÊÊÊβάρος.Ê 
2.ΤοÊογκομετρικόÊβάροςÊυπολογίζεταιÊανÊπολλαπλασιάσουμεÊτοÊμήκοςÊΧÊπλάτοςÊΧÊύψοςÊτουÊδέματοςÊκαιÊτοÊδιαιρέσουμεÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊμεÊτονÊσυντελεστήÊ5000. 
 
3.ΟιÊανωτέρωÊτιμέςÊαφορούνÊτιμολογιακόÊβάρος.Ê 
 
4.ΔενÊυποστηρίζονταιÊαποστολέςÊμεÊαντικαταβολήÊγιαÊποσάÊάνωÊτωνÊ250Ê€. 
 
5.ΜέγιστηÊδιάρκειαÊπαραμονήςÊσεÊκατάστημαÊAcsÊ5Êημέρες. 
 
6.ΣεÊπερίπτωσηÊάρνησηςÊπαραλαβήςÊυπάρχειÊχρέωσηÊσταÊμεταφορικάÊτηςÊεπιστροφήςÊτουÊδέματος. 
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Χρεώσεις ÊACS 

ΕλεύθερηÊαποστολήÊέωςÊ15Êkg Ê3,60€ 

ΑποστολήÊμεÊΑντικαταβολήÊέωςÊ15Êkg +6,10€ 

ExtraÊkg +0.50€ 

ΠαράδοσηÊΣαββάτου +3,40€ 

 ΔυσπρόσιτεςÊπεριοχές 
Ê0-2Êκιλά:ÊÊÊ15.00€ 
Ê2-4Êκιλά:ÊÊÊ25.00€ 
Ê4-20Êκιλά:Ê35.00€ 
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Με ένα μεγάλο δίκτυο διανομής η  Infocopy  Βεντούζης Ιωάννης & Σία  Ο.Ε, προωθεί με υψηλής  ποιότητας αναλώσιμα 
ανταλλακτικά σε 1000  Τεχνικούς στην Ελλάδα , 50 στην Κύπρο και στις γειτονικές Βαλκανικές Χώρες.  
Για  εμάς, ρωτήστε τους συνεργάτες μας.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



    ΕξουσιοδοτημένοιÊδιανομείς 
KatunÊÊÊ 
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ΣεÊαγορέςÊπουÊηÊKatunÊδενÊέχειÊδυνατότητεςÊδιανομής,ÊεντάσσειÊστοÊπρόγραμμαÊτηςÊÊεξουσιοδοτημένουςÊαντιπροσώπους.Ê
ΑξιοποιείÊτηνÊεμπειρίαÊκαιÊτιςÊικανότητεςÊδιανομήςÊτωνÊκορυφαίωνÊτοπικώνÊαντιπροσώπωνÊτηςÊ,ÊπουÊμαζίÊμεÊτηνÊεξέλιξηÊτωνÊ
προϊόντωνÊτηςÊKatunÊαλλάÊκαιÊταÊεργαλείαÊυποστήριξηςÊπωλήσεωνÊτης,ÊπροσφέρειÊτηνÊκαλύτερηÊπιθανήÊυποστήριξηÊστουςÊ
πελάτεςÊτης,ÊμέσαÊστιςÊαγορέςÊαυτές.Ê 

ΟιÊδιανομείςÊπρέπειÊναÊπληρούνÊτιςÊακόλουθεςÊπροϋποθέσεις: 
· ΑποτελεσματικόÊδιαθέσιμοÊστοκÊκαιÊγρήγορηÊπαράδοση. 
· ΠληροφορίεςÊκαιÊενημερώσειςÊνέωνÊπροϊόντων. 

· ΤεχνικήÊυποστήριξη/κάλυψηÊεγγυήσεων. 
 
ΤοÊαπόσπασμαÊπουÊακολουθεί,ÊείναιÊηÊαπονομήÊτηςÊKatunÊστηνÊInfocopyÊΒεντούζηςÊÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.Ε,ÊτουÊδικαιώματοςÊ
τηςÊαποκλειστικήςÊδιανομήςÊτωνÊπροϊόντωνÊτης,ÊστηνÊΕλλάδα. 
«ÊGorichem,Ê Netherlands,Ê 7Ê ΑπριλίουÊ 1998:Ê ηÊ Katun,Ê παγκόσμιοςÊ προμηθευτήςÊ Ê OEMÊ καιÊ συμβατώνÊ Ê αναλώσιμωνÊ καιÊ
εξαρτημάτωνÊμηχανώνÊγραφείου,Êσήμερα,ÊδιορίζειÊτηνÊInfocopyÊΒεντούζηςÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.Ε,ÊωςÊΕξουσιοδοτημένοÊΑντι-
πρόσωποÊτωνÊπροϊόντωνÊτης,ÊστηνÊΕλλάδα.Ê 
 
ΗÊσυμφωνίαÊδιανομής,ÊεπιμηκύνειÊτηνÊαποτελεσματικότηταÊτηςÊKatunÊστηνÊΕλληνικήÊαγορά,ÊκάνονταςÊταÊÊχιλιάδεςÊπροϊό-
ντα,ÊυψηλήςÊποιότηταςÊτηςÊKatun,ÊδιαθέσιμαÊστουςÊπελάτεςÊτηςÊInfocopyÊΒεντούζηςÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.Ε.ÊÊΔίνονταςÊτοÊαξίω-
μαÊτουÊΕξουσιοδοτημένουÊΑντιπροσώπου,ÊηÊInfocopyÊΒεντούζηςÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.Ε,ÊθαÊλαμβάνειÊμοναδικάÊπρογράμματα,Ê
σχεδιασμέναÊαπόÊτηνÊKatun,ÊώστεÊναÊεπεκτείνουνÊτηνÊδιανομήÊτωνÊπροϊόντωνÊτηςÊστηνÊΕλληνικήÊαγορά.ÊΈχονταςÊταÊÊκε-
ντρικάÊγραφείαÊτηςÊστηνÊΘεσσαλονίκη,ÊηÊInfocopyÊΒεντούζηςÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.ΕÊμπορείÊÊναÊεξυπηρετήσειÊαντιπροσωπείεςÊ
εκτυπωτώνÊκαιÊφωτοαντιγραφικώνÊεταιρειών,ÊσεÊόληÊτηνÊΕλλάδα.ÊΜπορείτεÊναÊτηνÊβρείτεÊonlineÊστηνÊδιεύθυνσηÊh p://
www.infocopy.gr» 
 
«ΗÊKatunÊμεÊχαράÊκαλωσορίζειÊτηνÊΙnfocopyÊΒεντούζηςÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.Ε,ÊστοÊπαγκόσμιοÊδίκτυοÊσυνεργατώνÊαποκλειστι-
κήςÊδιανομής»,είπεÊοÊMichaelÊGierden,ÊοÊΠρόεδροςÊπωλήσεωνÊτηςÊKatunÊστηνÊΕυρώπη.Ê«ΗÊδιαδικασίαÊεπιλογής,Êδιασφα-
λίζειÊότιÊοιÊεταιρείεςÊτιςÊοποίεςÊεπιλέγουμεÊναÊσυνεργαστούμε,ÊμοιράζονταιÊτιςÊίδιεςÊδεσμεύσειςÊστηνÊποιότητα,ÊτιςÊαξίεςÊ
καιÊτιςÊυπηρεσίεςÊμεÊεμάς.ÊΑνυπομονούμεÊναÊσυνεργαστούμεÊμεÊτηνÊInfocopyÊΒεντούζηςÊΙωάννηςÊ&ÊΣίαÊΟ.ΕÊ,ÊγιαÊναÊεξυπη-
ρετήσουμεÊτουςÊπελάτεςÊμας.» 
































