Εξυπηρέτηση πελατών

18101
nrg prime GAS
Το πρόγραμμα nrg prime GAS είναι το ιδανικό πρόγραμμα φυσικού αερίου για αυτόνομη
ή κεντρική θέρμανση, χωρίς χρέωση αναπροσαρμογής και χωρίς δέσμευση συμβολαίου,
με ενέργεια στο κόστος + 0,009€/kWh και μοναδικά προνόμια!

Δωρεάν παροχή Προγράμματος Υγείας για 2 έτη.

Προνομιακές εκπτώσεις παγίου.
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή.
Πόντους Smart που αντιστοιχούν στην κατανάλωσή σας.

Περιγραφή προϊόντος
Για εσάς που επιλέγετε φυσικό αέριο για το σπίτι σας, το πρόγραμμα nrg prime GAS σας
εξασφαλίζει ανταγωνιστικές χρεώσεις στο πλαίσιο του κόστους ενέργειας, χωρίς
δέσμευση συμβολαίου και ρήτρα αναπροσαρμογής, δίνοντας έτσι λύσεις στις ενεργειακές

σας ανάγκες.
Επιπλέον παρέχει μια σειρά από μοναδικά προνόμια και παροχές με κάθε σύνδεση!
Μοναδικά προνόμια του nrg prime GAS:
Δωρεάν κάλυψη αναγκών υγείας για 1 άτομο, με τη μοναδική παροχή
προγράμματος υγείας για 2 ολόκληρα έτη! Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα
Υγείας που σας προσφέρει το nrg prime GAS.
75 πόντους Smart που αντιστοιχούν στη συνδρομή του προγράμματος στον πρώτο
λογαριασμό.
1 πόντος Smart για κάθε ευρώ κατανάλωσης του λογαριασμού σας, κάθε μήνα.
Σημαντικές εκπτώσεις παγίου με την επιλογή e-bill.
Επιπλέον έκπτωση παγίου και μηδενική εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας εντολής
εξόφλησης του λογαριασμού.
Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε την πάγια εντολή εξόφλησης του λογαριασμού σας το
nrg prime GAS συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιβράβευσης BONUS TIME που σας
επιστρέφει 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:
Χρέωση Προμήθειας: 1,10€ x TTF + 0,009€/kWh

? ?????? ??????? ?????? ??????????? ????? ??? ???????? ?????????????? ??? ??
European Energy Exchange «???» ????? Title Transfer Facility. ? ???? TTF ??????? ?? ???
???? ??????????? TTF ???? ??? ????????? ????? ??? ???????????? ????, ??? ??? ???? ???
???????????? ???? ????. ? ???? ???????????? ???????? ???? ???????? ??? ??? ???.

Συνδρομή nrg prime GAS: 75€ εφάπαξ στον 1ο λογαριασμό
Πάγιο: 5,5€/μήνα
Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση e-bill: -1€ /μήνα
Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση πάγιας εντολής: -2€/μήνα
Έκπτωση παγίου με ενεργοποίηση e-bill και πάγιας εντολής: -3€/μήνα
Για να ενεργοποιήσετε το e-bill, μπείτε στο mynrg και επιλέξτε e-bill από τις ρυθμίσεις.
Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-bill εδώ.

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμού.

Για να ενεργοποιήσετε την πάγια εντολή για την παροχή σας, θα χρειαστεί να μεταβείτε
στο web banking της τράπεζάς σας και με την χρήση του κωδικού πληρωμής (RF) που
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας να ενεργοποιήσετε την πάγια
τραπεζική εντολή. Η διαδικασία ενεργοποίησης της πάγιας εντολής πραγματοποιείται
αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και για
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την διαδικασία ενεργοποίησης, θα
χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.

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
75 πόντους
Smart στον 1ο λογαριασμό
x1 πόντος
Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης κάθε μήνα

Έγγραφα και Διαδικασία
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το σπίτι.
Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
Τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός, οποιονδήποτε πάροχο φυσικού αερίου κι αν
έχετε.
Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου.
Επιπλέον σε περίπτωση ενοικιαστή απαιτείται δήλωση του ονόματος και του ΑΦΜ του
ιδιοκτήτη.
Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου.

Χαρακτηριστικά
Για οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη ή κεντρική σύνδεση φυσικού αερίου.
Χωρίς χρέωση αναπροσαρμογής.
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου.
Κυμαινόμενη χρέωση βάσει κόστους ενέργειας.
Συνδρομή εφάπαξ στον 1ο λογαριασμό.
Εκπτώσεις παγίων.
Συμμετοχή στην κρατική επιδότηση.
Δωρεάν Πρόγραμμα Υγείας κάλυψης 2 ετών.
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή.
75 πόντοι Smart στον 1ο λογαριασμό.
1 πόντος Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης, κάθε μήνα.
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή ή Εκπτώσεις Συνέπειας (BONUS TIME).
Φιλικό προς το περιβάλλον.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

