ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ EURO
Η Collection Ifigenia, προσφέρει συσκευασίες Ελληνικών Νομισμάτων Euro σε
πέντε τύπους, και Νομισμάτων Euro των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε τρείς τύπους:
1. Κασετίνα με Ακυκλοφόρητα Νομίσματα Ελληνικών Euro σε πλήρεις σειρές.
Συσκευασία σε διαφανείς πλαστικές κασετίνες. Πρόκειται για νομίσματα τα
οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα. Τα νομίσματα είναι
ακυκλοφόρητα, από πλήρεις σειρές της Τράπεζας της Ελλάδος. Συσκευάζονται
σε πλήρεις σειρές στις κασετίνες, σε πλαστική θήκη με μαύρο ή μπλέ φόντο,
από την οποία διακρίνονται και οι δύο όψεις των νομισμάτων, και υπάρχει
επισήμανση για το έτος κοπής. Στην ίδια συσκευασία μπορούν να προστεθούν
set των 1,2,3 και 5 επετειακών νομισμάτων των 2€. Διατίθενται μετά από
παραγγελία.

Χρεώσεις ανά συσκευασία:
Συλλογές Νομισμάτων Euro
ΚΩΔ
EU1
EU1-1
EU1-2
EU1-3
EU1-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
EUROPEAN UNION – GREECE 2002
EUROPEAN UNION – GREECE 2002
EUROPEAN UNION – GREECE 2002
EUROPEAN UNION – GREECE 2002
EUROPEAN UNION – GREECE 2002

- 8 Νομίσματα - Πλήρης Κοπή
- 8 Νομίσματα - Πλήρης Κοπή + 1 Επετειακό 2€
- 8 Νομίσματα - Πλήρης Κοπή + 2 Επετειακά 2€
- 8 Νομίσματα - Πλήρης Κοπή + 3 Επετειακά 2€
- 8 Νομίσματα - Πλήρης Κοπή + 5 Επετειακά 2€

Χρεώσεις ανά συσκευασία για τις πλήρεις σειρές 2003 – 2016,
κατόπιν παραγγελίας και μετά από συνεννόηση.
Eνδεικτικές τιμές από …. Έως….

ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

2. Κασετίνα με σειρές από Ακυκλοφόρητα Νομίσματα Ελληνικών Euro.
Συσκευασία σε διαφανείς πλαστικές κασετίνες. Πρόκειται για νομίσματα τα
οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα. Τα νομίσματα είναι
ακυκλοφόρητα, από διάφορες κοπές της Τράπεζας της Ελλάδος. Συσκευάζονται
σε σειρές στις κασετίνες, σε πλαστική θήκη με μαύρο φόντο, από την οποία
διακρίνονται και οι δύο όψεις των νομισμάτων. Δεν υπάρχει επισήμανση για το
έτος κοπής (δεν αποτελούν πλήρεις σειρές ανά έτος κοπής).

Χρέωση ανά συσκευασία:
Σειρά με Απλό Νόμισμα 2€ (Ευρώπη)
Σειρά με Επετειακό Νόμισμα 2€ (10 Διαφορετικά )

….€ + ΦΠΑ
….€ + ΦΠΑ

3. Κασετίνα με Ακυκλοφόρητα Νομίσματα Euro Λοιπών Χωρών σε πλήρεις σειρές
ανά χρονολογία (έτος).
Συσκευασία σε διαφανείς πλαστικές κασετίνες. Πρόκειται για νομίσματα τα
οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα. Τα νομίσματα είναι
ακυκλοφόρητα, από πλήρεις σειρές της Τράπεζας της κάθε χώρας. Συσκευάζονται σε
πλήρεις σειρές στις κασετίνες, σε πλαστική θήκη με μαύρο ή μπλέ φόντο, από την
οποία διακρίνονται και οι δύο όψεις των νομισμάτων, και υπάρχει επισήμανση για
το έτος κοπής. Διατίθενται μετά από παραγγελία.
Ενδεικτικά:
Πλήρεις σειρές ανά έτος
Πλήρεις σειρές – Διάφορα έτη

Χρεώσεις ανά συσκευασία για όλες τις κοπές των χωρών της EU, μετά από συνεννόηση
(ενδεικτικές τιμές …€). Προσοχή!!! Εξαιρούνται οι εκδόσεις κρατών (Monaco, Vatican,
San Marino & United Kingdom) που κυκλοφόρησαν για φιλοτελικούς και μόνο σκοπούς
και όχι ως νομίσματα συναλλαγής, οι οποίες διατίθενται μόνο στην επίσημη
συσκευασία Blister των τραπεζών τους (χρεώσεις ανάλογα με τη σειρά).
4. Κασετίνα με Ακυκλοφόρητα Νομίσματα Euro Λοιπών Χωρών – Πλήρεις σειρές με
νομίσματα από διάφορα έτη.
Συσκευασία σε διαφανείς πλαστικές κασετίνες. Πρόκειται για νομίσματα τα
οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα. Τα νομίσματα είναι
ακυκλοφόρητα, από διάφορες κοπές της Τράπεζας της κάθε χώρας. Συσκευάζονται
σε σειρές στις κασετίνες, σε πλαστική θήκη με μαύρο φόντο, από την οποία
διακρίνονται και οι δύο όψεις των νομισμάτων. Δεν υπάρχει επισήμανση για το έτος
κοπής (δεν αποτελούν πλήρεις σειρές ανά έτος κοπής).

Χρέωση ανά συσκευασία: ….€ ‐ …..€ + ΦΠΑ

5. Κασετίνα με Επιλογές από Ακυκλοφόρητα Νομίσματα Euro.
Συσκευασία σε διαφανείς πλαστικές κασετίνες. Πρόκειται για νομίσματα
των 1,2 & 5 Cents, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα.
Τα νομίσματα είναι ακυκλοφόρητα, από σειρές της Τράπεζας της κάθε χώρας.
Συσκευάζονται σε σετ των 4 ή 6 χωρών στις κασετίνες, σε πλαστική θήκη με
μαύρο ή πράσινο φόντο, από την οποία διακρίνονται και οι δύο όψεις των
νομισμάτων. Δεν υπάρχει επισήμανση για το έτος κοπής.
Ενδεικτικά:

Συλλογές Νομισμάτων Euro
ΚΩΔ
EUM1 ( C )
EUM3 ( C )
EUM3 ( N )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΟΛΕΠΤΑ 12 ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 1,2,5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ( 3
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ )
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 1,2,5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ( 5
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ )

6. Κασετίνα με 6 & 8 Επετειακά Νομίσματα των 2€ (Ακυκλοφόρητα)

Χρ. ανά συσκευασία: ….€ + ΦΠΑ

Χρ. ανά συσκευασία: …..€ + ΦΠΑ

7. Δίπτυχο με Σειρές από Ακυκλοφόρητα Νομίσματα Ελληνικών Euro.
Συσκευασία σε χάρτινο δίπτυχο με πλαστικές θήκες. Πρόκειται για
νομίσματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα. Τα
νομίσματα είναι ακυκλοφόρητα, από σειρές της Τράπεζας της Ελλάδος.
Συσκευάζονται σε σειρές, σε πλαστική θήκη που επικολλάται σε χάρτινο
δίπτυχο. Διακρίνεται μόνο η μία όψη των νομισμάτων. Δεν υπάρχει
επισήμανση για το έτος κοπής (δεν αποτελούν πλήρεις σειρές ανά έτος κοπής).

Χρέωση ανά συσκευασία: ….€ + ΦΠΑ

Χρέωση ανά συσκευασία: ….€ + ΦΠΑ

Χρέωση ανά συσκευασία: …..€ + ΦΠΑ

8. Μεμονωμένα Νομίσματα.
Συσκευασία σε θήκη Plexiglas. Η συσκευασία σε plexiglass δεν αποτελεί
συγκεκριμένο κωδικό ‐ κατασκευάζεται μόνο κατά παραγγελία. Πρόκειται για
συσκευασία μεμονωμένων νομισμάτων, που συνήθως είναι Επετειακές Κοπές
των 2€ και στηρίζονται στο Plexiglas με σιλικόνη ενυδρείου (εύκολης
αποκόλλησης). Διακρίνονται και οι δύο όψεις των νομισμάτων.
Ενδεικτική φωτογράφηση αντικειμένων σε χαρτονάκι:

Ενδεικτική χρέωση ανά συσκευασία Plexiglass : …..€.
9. Blister επίσημων και επετειακών εκδόσεων Euro (με κωδικό αρίθμησης &
tiraz) Τραπέζης της Ελλάδος & Τραπεζών λοιπών Κρατών της E.U
Πρόκειται για τις επίσημες και επετειακές εκδόσεις των χωρών της EU, οι
οποίες έχουν κυκλοφορήσει από το 2002 έως και σήμερα σε περιορισμένο
αριθμό. Διατίθενται μόνο μετά από παραγγελία.
Ενδεικτικά:

