
 

 

Τιμοκατάλογος πώλησης τερματικών & υπηρεσιών iBank POS 

 
 

Desktop τερματικό Ethernet (TCP/IP) και Dial Up 

Περιγραφή Χαρακτηριστικά Τιμή πώλησης 

τερματικού 

Ετήσιο κόστος 

υπηρεσιών 

Τρόπος Πληρωμής 

Ingenico iCT 220 

PCI 3.0 Contactless 

Ethernet Dial Up 

 

Σύνδεση με: 

 Mercato Net 

 Elio Web 

 Edo Web 

 Elio PoSS 

 Microemporio RMS 

PCI v.3, Internal Pin Pad, 

Ethernet Dial/Class,  Contactless, 

Online & Offline pin verification, 

printer,  

16+16M / Eth Modem / 

Contactless / 2SAMs / white 

screen / 1USB slave, 1 USB host, 

1RS232 / wall mounted psu 

 

159 € 

24 € 
για όσο χρονικό 

διάστημα 

χρησιμοποιείται το 

τερματικό με 

ελάχιστη διάρκεια 

παροχής των 

υπηρεσιών τα δύο 

έτη για τα οποία το 

κόστος τους 

προκαταβάλλεται 

Εφάπαξ πληρωμή τερματικού και 

υπηρεσιών για 2 έτη 

----------------------------- 

Η χρέωση για τα επόμενα έτη γίνεται με εφάπαξ 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής μετά το πέρας 

της διετίας.  

Ingenico iCT 250 

PCI 3.0 Contactless, Color 

screen,Ethernet Dial Up  

 

Σύνδεση με: 

 Mercato Net 

 Elio Web 

 Edo Web 

 Elio PoSS 

 Microemporio RMS 

PCI v.3, Internal Pin Pad, 

Ethernet Dial/Class,  Contactless, 

Online & Offline pin verification, 

printer,  

16+128M / Eth Modem / 

Contactless / 2SAMs / Color 
screen / 1USB slave, 1 USB 

host, 1RS232 / wall mounted psu 

 

182 € 

24 € 
για όσο χρονικό 

διάστημα 

χρησιμοποιείται το 

τερματικό με 

ελάχιστη διάρκεια 

παροχής των 

υπηρεσιών τα δύο 

έτη για τα οποία το 

κόστος τους 

προκαταβάλλεται 

Εφάπαξ πληρωμή τερματικού και 

υπηρεσιών για 2 έτη 

----------------------------- 

Η χρέωση για τα επόμενα έτη γίνεται με εφάπαξ 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής μετά το πέρας 

της διετίας  

 

  



 

 

Portable τερματικό WiFi 
Περιγραφή Χαρακτηριστικά Τιμή πώλησης 

τερματικού 

Ετήσιο κόστος 

υπηρεσιών 

Τρόπος Πληρωμής 

Ingenico iWL 220 

PCI 3.0 Contactless 

WiFi  

 

Σύνδεση με: 

 Mercato Net 

 Elio Web 

 Edo Web 

 Elio PoSS 

 Microemporio RMS 

PCI v.3, Internal Pin Pad, 

Ethernet Dial, Contactless, Online 

& Offline pin verification, Printer 

Wi-Fi, Portable Wi-Fi iWL228 no 

base/Contactless/ 40 mm paper 

roll / 32+128M / 3Sams / 1 SCR / 

Monochrome / Track 123 

 

329 € 

24 € 
για όσο χρονικό 

διάστημα 

χρησιμοποιείται το 

τερματικό με 

ελάχιστη διάρκεια 

παροχής των 

υπηρεσιών τα δύο 

έτη για τα οποία το 

κόστος τους 

προκαταβάλλεται 

 

Εφάπαξ πληρωμή τερματικού και 

υπηρεσιών για 2 έτη 

----------------------------- 

Η χρέωση για τα επόμενα έτη γίνεται με εφάπαξ 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής μετά το πέρας 

της διετίας 

 
  

Mobile τερματικό GPRS 
Περιγραφή Χαρακτηριστικά Τιμή πώλησης 

τερματικού 

Ετήσιο κόστος 

υπηρεσιών  

(περιλαμβάνει και 

GPRS σύνδεση) 

Τρόπος Πληρωμής 

Ingenico iWL 220 

PCI 3.0 Contactless 

GPRS  

 

Σύνδεση με: 

 Mercato Net 

 Elio Web 

 Edo Web 

 Elio PoSS 

 Microemporio RMS 

PCI v.3, Internal Pin Pad, 

Contactless, Online & Offline pin 

verification, printer 

Portable IWL221 GPRS, Direct 

Charge - 16+16 Mb / 1 SCR / 2 

SAMs / 40 mm paper roll 

Η GPRS σύνδεση 

περιλαμβάνεται στο μηναίο 

μίσθωμα. 

 

329 € 

48 € 
για όσο χρονικό 

διάστημα 

χρησιμοποιείται το 

τερματικό με 

ελάχιστη διάρκεια 

παροχής των 

υπηρεσιών τα δύο 

έτη για τα οποία το 

κόστος τους 

προκαταβάλλεται 

Εφάπαξ πληρωμή τερματικού και 

υπηρεσιών για 2 έτη 

----------------------------- 

Η χρέωση για τα επόμενα έτη γίνεται με εφάπαξ 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής μετά το πέρας 

της διετίας 



 

 

Mobile τερματικό 3G Color 

Περιγραφή Χαρακτηριστικά Αρχικό κόστος 

τερματικού 

  Ετήσιο κόστος 

υπηρεσιών 

(περιλαμβάνει και 

GPRS σύνδεση) 

Τρόπος Πληρωμής 

Ingenico iWL 250 

Έγχρωμο 

PCI 3.0 Contactless 

3G  

 

Σύνδεση με: 

 Mercato Net 

 Elio Web 

 Edo Web 

 Elio PoSS 

 Microemporio RMS 

 

PCI v.3, Internal Pin Pad, 

Contactless, Online & Offline pin 

verification, printer 

Portable IWL250 3G, Direct 

Charge - 16+16 Mb / 1 SCR / 2 

SAMs / 40 mm paper roll / 

Colored Display 

Η 3G σύνδεση περιλαμβάνεται 

στο μηναίο μίσθωμα. 

 

429 € 

48 € 
για όσο χρονικό 

διάστημα 

χρησιμοποιείται το 

τερματικό με 

ελάχιστη διάρκεια 

παροχής των 

υπηρεσιών τα δύο 

έτη για τα οποία το 

κόστος τους 

προκαταβάλλεται 

Εφάπαξ πληρωμή τερματικού και 

υπηρεσιών για 2 έτη 

 

----------------------------- 

Η χρέωση για τα επόμενα έτη γίνεται με εφάπαξ 

καταβολή της ετήσιας συνδρομής μετά το πέρας 

της διετίας 



 

 

Όροι συνεργασίας: 
 

- Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

- Ελάχιστη διάρκεια σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών είναι οι 24 μήνες. Για τα φορητά τερματικά GPRS και 3G, στο κόστος των υπηρεσιών 
περιλαμβάνεται η συνδρομή και το τηλεπικοινωνιακό κόστος της κινητής τηλεφωνίας 

- Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο η Τράπεζα προχωρήσει σε διακοπή της συνεργασίας της με την επιχείρηση πριν από την λήξη της σύμβασης των 
2 ετών, η σύμβαση καταγγέλλεται και η επιχείρηση κρατάει τον εξοπλισμό ιδιοκτησίας της. H διαχειρίστρια Εταιρία απενεργοποιεί την εφαρμογή της ΕΤΕ από 

το τερματικό και επιστρέφει το υπόλοιπο της ανεκτέλεστης υπηρεσίας από το εξάμηνο που έχει καταβληθεί από την επιχείρηση για τις υπηρεσίες που 
αφορούν την εξυπηρέτηση των συναλλαγών για την Εθνική Τράπεζα 


