Εξυπηρέτηση πελατών

18101
nrg BASIC Ν
Το πρόγραμμα nrg BASIC Ν σας προσφέρει μειωμένη χρέωση κιλοβατώρας τις νυχτερινές
ώρες της ημέρας με σημαντική έκπτωση συνέπειας 15%.

Αρχική Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,0895€ / kWh

15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
Τελική τιμή ημέρας 0,076€/kWh

Αρχική Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,0661€ / kWh

15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
Τελική τιμή νύχτας 0,056€/kWh

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Περιγραφή προϊόντος
Το πρόγραμμα nrg BASIC Ν σας εξασφαλίζει μειωμένη χρέωση κιλοβατώρας κατά τις
νυχτερινές ώρες, δίνοντάς τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερη
οικονομία! Με 15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ, χωρίς δέσμευση συμβολαίου και με σταθερή
τιμή ημέρας και νύχτας ανεξαρτήτως κατανάλωσης, απαλλάσσεστε από το καθημερινό
άγχος για το λογαριασμό του ρεύματος.

Αρχική Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0.0895€/kWh

15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Τελική τιμή ημέρας 0.076€/kWh
Αρχική Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0.0661€/kWh

15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Τελική τιμή νύχτας 0.056€/kWh
Πάγιο
Πάγια χρέωση μονοφασική παροχή 0.88€/μήνα
Πάγια χρέωση τριφασική παροχή 1.7€/μήνα

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε
2000 πόντους
Smart με κάθε νέα σύνδεση
x1 πόντος
Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
x2 πόντους
Smart χρησιμοποιώντας e-bill

Έγγραφα και Διαδικασία
Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το σπίτι.
Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός, οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής
ενέργειας κι αν έχετε.
Αντίγραφο Μισθωτηρίου από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου.

Αντίγραφο Ε9 από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου.
Ένδειξη μετρητή

Χαρακτηριστικά
Για οικιακούς καταναλωτές με νυχτερινή με μειωμένη χρέωση στην κατανάλωση
νυχτερινού ρεύματος.
Ανεξαρτήτως συμφωνηθείσας ισχύος και κατανάλωσης ρεύματος
Ωράριο Νυχτερινού ρεύματος:
από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου,είναι το ρεύμα που καταναλώνεται τις ώρες
15:00-17:00 και 02:00-08:00.
από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, είναι το ρεύμα που καταναλώνεται τις ώρες
23:00-07:00.
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή
Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
2.000 πόντοι Smart
1 πόντος Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
Με τη χρήση e-bill 2 πόντοι Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%

