
 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/04/2019 
Προς:  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παραθέσουμε την οικονομική μας προσφορά για την 
παροχή του Ψύκτη εμφιαλωμένου νερού EBAC EMAX στο χώρο σας καθώς επίσης και μια συνοπτική 
περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ψύκτη αλλά και της εξυπηρέτησης που 
δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.  
 

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΨΥΚΤΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ EBAC EMAX 

 Κατασκευάζεται στην Αγγλία πληρώντας όλες τις τελευταίες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
την ασφάλεια λειτουργίας του (π.χ. CE, ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών, υλικά κατασκευής κατάλληλα να 
έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, κ.ά.). 
 

 Μοναδική μέθοδος Απολύμανσης που εξασφαλίζει 100% απολύμανση: 
Κατά την απολύμανση του Ψύκτη EBAC, σε αντίθεση με άλλους ψύκτες, αντικαθίστανται όλα τα μέρη του που 
έρχονται σε επαφή με το νερό (βρύσες, ρεζερβουάρ, σωληνώσεις, φίλτρο αέρα, κ.λπ.) από καινούρια, 
απολυμασμένα που κατασκευάζονται στην EBAC σε αποστειρωμένο περιβάλλον.  
Η αντικατάσταση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό μας, στο χώρο σας.   
 

 Ασφαλές καθαρό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης γιατί διαθέτει 
o 100% σφραγισμένο ρεζερβουάρ νερού για μείωση των κινδύνων αύξησης βακτηριδίων από την επαφή 

του νερού με τον αέρα 
o Διπλά καλυμμένες βρύσες που εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με το σημείο της 

βρύσης από όπου ρέει το νερό 
o Ενσωματωμένο εργονομικό δοχείο πλαστικών κυπέλλων όπου τα κύπελλα είναι τοποθετημένα με το 

στόμιό τους προς τα κάτω εξασφαλίζοντας τη μείωση του κινδύνου επιμόλυνσης. 
 

 Εξοικονόμηση ενέργειας  
Ο βραστήρας που έχει ο ψύκτης ΕMAX καταναλώνει μόλις 10,95 κιλοβατώρες / έτος με 
κόστος 1,62€, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τύποι ψυκτών καταναλώνουν 365 κιλοβατώρες 
/έτος με κόστος 54,01€. Κατά συνέπεια προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 97%! 
 

 Ασφαλής και εύκολη μετακίνηση χάρη στις ενσωματωμένες ρόδες του 
 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Θερμοκρασία Νερού: Ζεστό & σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Διαστάσεις (με τη φιάλη):  Ύψος 1.380 χιλ. x Πλάτος 340 χιλ. x Βάθος 290 χιλ. 

 
 



 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RAINBOW WATERS 

 Εξειδικευμένη εμπειρία - Φροντίδα   
Από την ίδρυσή μας το 1999,  εξειδικευόμαστε σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν 
καθαρό, ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό. Μέσα από την ποιότητα των προϊόντων μας αλλά 
και την τεχνογνωσία και αφοσίωση των ανθρώπων μας, μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ότι 
θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας, καθ‘ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας ικανοποιώντας 
όλες σας τις ανάγκες.   
 

 Πιστοποιήσεις 
Η Rainbow Waters® έχει πιστοποιηθεί για όλα τα στάδια παροχής των προϊόντων και 
υπηρεσιών της καλύπτοντας  τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας ISO 9001, ISO 
22000 για τα εξής αντικείμενα:  

o ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 
o ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
o ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ. 

 
 Αξιοπιστία και αμεσότητα εξυπηρέτησης    

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο και αρτιότερο δίκτυο διανομής (5 υποκαταστήματα, 350 
ανθρώπους,  75 φορτηγά αυτοκίνητα) προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να 
καλύψουμε και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σας (έγκαιρη και αξιόπιστη  παράδοση φιαλών 
και ψυκτών, τεχνική κάλυψη, απολύμανση κ.λπ.).  

 

 Επιπλέον μοναδικά προνόμια για σας 
o Δυνατότητα παροχής διαφορετικού μοντέλου ψύκτη όποτε επιθυμείτε . 
o Δυνατότητα άμεσης προμήθειας επιπλέον ψυκτών, για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. 
 

*Ο Ψύκτης μπορεί να εξυπηρετήσει έως 30 άτομα ημερησίως, σε περίπτωση μεγαλύτερης χρήσης από 
την προβλεπόμενη, μπορεί να παρατηρηθεί μείωση ή και διακοπή της ροής του νερού από τον ψύκτη, 
δήλωση ανάγκης αντικατάστασης των φίλτρων.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 Παροχή Ψύκτη καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας ΔΩΡΕΑΝ 

 Τεχνική κάλυψη Ψύκτη καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας ΔΩΡΕΑΝ 

 Εργασία Απολύμανσης για κάθε ψύκτη 

(πραγματοποιείται κάθε 4 μήνες σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις 
και τις οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ που αφορούν στην απολύμανση ψυκτών) 

ΔΩΡΕΑΝ 

 Σετ Ανταλλακτικών Απολύμανσης (κατά την παράδοση/πρώτη εγκατάσταση 
του ψύκτη στο χώρο σας και κάθε 4 μήνες) 

15,00€ 

 Φιάλη Εμφιαλωμένου νερού ΔΙΩΝΗ 18,9 λίτρων,  

 
5,00€ 

 Εγγύηση κενών φιαλών που πιστώνεται κατά την επιστροφή της (ανά κενή 
φιάλη). Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 

4,00 

 Ποτήρια πλαστικά διάφανα, πολυτελείας 250 ml, κατάλληλα και για ζεστό 
νερό, €2,18 (ανά πακέτο των 100 τεμαχίων) 

Ισχύουσα προσφορά: Με την αγορά 4 πακέτων, προσφέρουμε το 5
ο
 

δωρεάν, διαμορφώνοντας την τιμή ανά συσκευασία σε 

1,74 

 Χάρτινα ποτήρια για κρύο νερό 250ml, 50τμχ 1,30 

 Βιοδιασπώμενα ποτήρια για κρύο νερό 250ml, 50τμχ 2,70 
 

 Ελάχιστη ποσότητα φιαλών νερού ανά παραγγελία: 5 φιάλες ανά 2 μήνες 

 Ελάχιστη κατανάλωση φιαλών νερού: 

 Σετ Ανταλλακτικών Απολύμανσης και τοποθέτηση φίλτρων από 153.00 στα 
(*κατά την εγκατάσταση του ψύκτη στο χώρο σας και κάθε 6 μήνες) 

 Το οικιακό φίλτρο από 64,12€  

         95€ 

 

53,97€ 

Η έκπτωση αφορά στα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς, έπειτα από επίδειξη της 
κάρτας μέλους τους. 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.  
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε. Με εκτίμηση,  

                      

T.   210 8000 488 / 801 11 34 34 34          

F.   210 800 33 62                                               

E.   info@RainbowWaters.gr                               

U.   www.RainbowWaters.gr     
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