Εξυπηρέτηση πελατών

18101
Electricity PRO 3
Το πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος Electricity PRO 3 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την
επιχείρησή σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τη μειωμένη χρέωση
νυχτερινού ρεύματος χωρίς δέσμευση συμβολαίου! Σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες
της δικής σας επιχείρησης, χωρίς πάγιο για πάντα, σας προσφέρει και επιπλέον
15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ στην ημερήσια κατανάλωση για ακόμα μεγαλύτερη
οικονομία και φυσικά μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή!

Αρχική Τιμή Ημέρας 0,093€/kWh

15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τιμή Ενέργειας Νύχτας 0,07897€/kWh

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή. Χωρίς πάγιο για πάντα
nrg Green Μάθετε περισσότερα
Αποκτήστε πράσινο πιστοποιητικό και ενισχύστε την προστασία του περιβάλλοντος και
το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησής σας με μόλις 4€/μήνα.

Περιγραφή προϊόντος
Με το Electricity PRO 3 από την nrg έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τη
μειωμένη χρέωση νυχτερινού ρεύματος στην επιχείρησή σας! Χωρίς δέσμευση
συμβολαίου και χωρίς πάγιο για πάντα, το Electricity PRO 3 είναι σχεδιασμένο με
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης με αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος τις νυχτερινές ώρες. Προσφέρει επιπλέον 15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ στις
χρεώσεις ημέρας για ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο στα έξοδα της επιχείρησής σας!
Παράλληλα όλοι οι συνεπής πελάτες μας, κερδίζουν και Εκπτώσεις Συνέπειας BONUS
TIME στην εγγύησή! Έτσι επιστρέφουμε έως και 30% της εγγύησης που μας έχετε
καταβάλλει! Αρκεί να:

Εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς, από την έναρξη της συνεργασίας μας έως
την ημερομηνία λήξης και θα κερδίσετε 20% επιστροφή στην εγγύησή σας!
Εξοφλήσετε τους 12 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξη της συνεργασίας
μας έως την ημερομηνία λήξης και θα κερδίσετε 30% επιστροφή στην εγγύησή σας!
Σε περίπτωση που επιλέξετε την εξόφληση των λογαριασμών σας με πάγια εντολή,
η εγγύηση είναι μηδενική!

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Αρχική Τιμή Ενέργειας Ημέρας 0,093€/kWh

Προσφορά 15% Έκπτωση Συνέπειας Ημέρας!

Τιμή Προσφοράς Ημέρας 0,07905€/kWh

Τιμή Ενέργειας Νύχτας 0,07897€/kWh
Η τιμή προσφοράς ημέρας 0,0795€/kWh και η τιμή ενέργειας νύχτας 0,07897€/kWh
αφορούν το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί ρήτρα
αναπροσαρμογής.
Μάθετε περισσότερα για την ρήτρα αναπροσαρμογής.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Ενημερωθείτε για τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις εδώ.
Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον
πάροχο ενέργειας που έχουν επιλέξει και καθορίζονται από το κείμενο νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο ανάλογα με το είδος της παροχής.

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε
2000 πόντους
Smart με κάθε νέα σύνδεση
x1 πόντος
Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης

Έγγραφα και Διαδικασία
Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την επιχείρηση
Φωτοτυπία της ταυτότητάς του νομίμου εκπροσώπου.
Καταστατικό ή ΦΕΚ εκπροσώπησης
Τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός, οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας
κι αν έχετε.
Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου.
Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου.
Ένδειξη μετρητή.

Χαρακτηριστικά
Για καταναλωτές που προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα για επαγγελματική χρήση με
μειωμένη χρέωση νυχτερινού ρεύματος
Ωράριο νυχτερινού ρεύματος, όλο το έτος : 22:00 - 08:00
Ανεξαρτήτως συμφωνηθείσας ισχύος
Με έκπτωση συνέπειας 15% στη χρέωση ημέρας
Χωρίς πάγιο για πάντα
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή ή Έκπτωση Συνέπειας (BONUS TIME)
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
2.000 πόντοι Smart με ενεργοποίηση της κάρτας allSmart
1 πόντος Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%

