Εξυπηρέτηση πελατών
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Κερδίζετε
50€
Δωροκάρτες Shell

nrg CONNECT
Το πρόγραμμα nrg CONNECT είναι το ιδανικό πρόγραμμα για την επιχείρηση και το σπίτι
αφού σας δίνει τη δυνατότητα να Συνδυάσετε το Ρεύμα στο Σπίτι με το Smart nrg και
στην Επιχείρηση, ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ το πάγιο της επιχείρησή σας, σε όποιο
επαγγελματικό τιμολόγιο και αν ανήκετε! Και δεν σταματάμε εκεί! Με κάθε σύνδεση στο
nrg Connect κερδίζετε:
- Δωροκάρτες Shell αξίας 25€ + 25€ για εξαργύρωση σε καύσιμα και προϊόντα
πρατηρίου
- 20% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Smart Home στο allSmart.gr. Μάθετε περισσότερα
εδώ.
- 3.000 πόντους Smart.

Έως 30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ για την επιχείρησή σας
και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία για το ρεύμα του σπιτιού σας

ΜΗΔΕΝΙΚΟ Πάγιο Επιχείρησης & Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Περιγραφή προϊόντος
Κάντε την επιχείρησή σας Smart και κερδίζετε ΜΗΔΕΝΙΚΟ πάγιο
στην επιχείρησή σας!
Συνδυάστε ρεύμα για το σπίτι και την επιχείρηση σας και κερδίστε Δωροκάρτες Shell
50€ για κάθε νέα σύνδεση ρεύματος για το σπίτι και την επιχείρησή σας για εξαργύρωση
σε καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου. Μάθετε περισσότερα
ELECTRICITY 4BUSINESS 1 & Smart nrg
Συνδυάστε το ρεύμα του σπιτιού σας για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία με το
με 46% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ και το ρεύμα της επιχείρησής σας με 30% ΔΩΡΕΑΝ
ΡΕΥΜΑ κάθε μήνα για ένα χρόνο στο .
ELECTRICITY 4BUSINESS 2 & Smart nrg
Συνδυάστε το ρεύμα του σπιτιού σας για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία με το
με 46% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ και το ρεύμα της επιχείρησής σας με 20% ΔΩΡΕΑΝ
ΡΕΥΜΑ κάθε μήνα για ένα χρόνο στο .
ELECTRICITY 4BUSINESS 3 & Smart nrg
Συνδυάστε το ρεύμα του σπιτιού σας για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία με το
με 46% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ και το ρεύμα της επιχείρησής σας με 25% ΔΩΡΕΑΝ
ΡΕΥΜΑ κάθε μήνα για ένα χρόνο στο .
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Όρους & Προϋποθέσεις χρήσης της Δωροκάρτας και
για τη λίστα πρατηρίων Shell που δέχονται τη Gift Card και περισσότερες λεπτομέρειες !
Στην nrg επιβραβεύουμε τη σταθερή και συνεπή σχέση με τους πελάτες μας. Έτσι, εάν
είστε συνεπής πελάτης με το πρόγραμμα Επιβράβευσης BONUS TIME, σας
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!

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε
3000 πόντους
Smart με κάθε νέα σύνδεση
x1 πόντος
Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης

Έγγραφα και Διαδικασία
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το σπίτι.
Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την επιχείρηση
Φωτοτυπία της ταυτότητας 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 (εκτός τιμολογίων Γ22)

Χαρακτηριστικά
Για καταναλωτές που προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα για επαγγελματική χρήση και
για οικιακούς καταναλωτές
ΜΗΔΕΝΙΚΟ πάγιο στην επιχείρηση
Δωροκάρτες Shell αξίας 25€ για το σπίτι + 25€ για την επιχείρηση
Η προσφορά της έκπτωσης παγίου στην επιχείρηση ισχύει για 12μηνη σύμβαση στην
επιχείρηση και 24μηνη σύμβαση στο σπίτι και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει
ενεργή η σύνδεση στο σπίτι.
Ισχύει για νέες συνδέσεις έως 31/08/2021
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή ή Εκπτώσεις Συνέπειας (BONUS TIME)
3.000 πόντοι Smart με ενεργοποίηση της κάρτας allSmart
1 πόντος Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%

Βοηθητικά έγγραφα
Απαραίτητα Έγγραφα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Επιχείρηση
1969 kb Download
Απαραίτητα Έγγραφα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το Σπίτι
1908 kb Download
Δικαιολογητικά για νέους πελάτες nrg fixed
104 kb Download
Δικαιολογητικά για νέους πελάτες nrg green
149 kb Download

