Εξυπηρέτηση πελατών

18101
Κερδίζετε
50€
Δωροκάρτα ΙΚΕΑ

GAS 4Uni
Η προωθητική ενέργεια GAS 4Uni είναι ιδανική για το φυσικό αέριο του φοιτητικού
σπιτιού αυτόνομης θέρμανσης και προσφέρει 15% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, κάθε μήνα
για 2 χρόνια, και επιπλέον εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις! Και δεν σταματάμε εκεί! Γιατί
με κάθε νέα σύνδεση με την προωθητική ενέργεια GAS 4Uni, κερδίζετε Δωροκάρτα ΙΚΕΑ
αξίας 50€ για εξαργύρωση στο Ikea.gr! Επιπλέον κερδίζετε και 1.000 πόντους Smart
για εξαργύρωση σε χιλιάδες προϊόντα στο allsmart.gr.

(Τιμή Title Transfer Facility + 0,0024) + Περιθώριο Εμπορίας 0,0095€/kWh
15% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Πάγιο: 4€/μήνα

Περιγραφή προϊόντος

Tο φυσικό αέριο σας προσφέρει πολύ σημαντική εξοικονόμηση για το σπίτι σας, με μικρό
κόστος συντήρησης. Με την προωθητική ενέργεια GAS 4Uni απολαμβάνετε ακόμα
μεγαλύτερη οικονομία, αφού εκτός από εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις, σας παρέχει
επιπλέον 15% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για δύο ολόκληρα χρόνια!
Επιπλέον κερδίζετε Δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 50€ με κάθε νέα σύνδεση φυσικού αερίου
για εξαργύρωση στο ikea.gr. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Όρους & Προϋποθέσεις
χρήσης .
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!

15% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

(Τιμή Title Transfer Facility + 0,0024) + Περιθώριο Εμπορίας
€0,0095

Πάγιο / μήνα
€4,00

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε

1000 πόντους
Smart με κάθε νέα σύνδεση
x1 πόντος
Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
x2 πόντους
Smart χρησιμοποιώντας e-bill

Έγγραφα και Διαδικασία
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το σπίτι.
Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
Φωτοτυπία του φοιτητικού πάσου ή βεβαίωση σπουδών Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
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
Φιλικό στο περιβάλλον
Για οικιακή παροχή φοιτητών με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου
Δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 50€
15% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα
Οι προσφορές ισχύουν με 24μηνη σύμβαση, έως 31/3/21
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή ή Εκπτώσεις Συνέπειας (BONUS TIME)
1.000 πόντοι Smart με ενεργοποίηση κάρτα Smart Club
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%

Βοηθητικά έγγραφα

Γενικός Τιμοκατάλογος Φυσικού Αερίου
188 kb Download
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου
151 kb Download
Κατάλογος προωθητικών ενεργειών Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου και ειδικοί
όροι προγραμμάτων
252 kb Download
Όροι Προωθητικής ενέργειας nrg 4Uni
275 kb Download

