Εξυπηρέτηση πελατών

18101
Κερδίζετε
100€
Δωροκάρτες Shell

TOTAL nrg 4BUSINESS 1
Η προωθητική ενέργεια TOTAL nrg 4BUSINESS 1 διευκολύνει την καθημερινότητα της
επιχείρησης που επιλέγει να χρησιμοποιεί και την ενεργειακή λύση του Φυσικού Αερίου.
Σας εξασφαλίζει σημαντική μείωση στο λειτουργικό κόστος, με 30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ &
20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κάθε μήνα για 1 ολόκληρο χρόνο και εξαιρετικά χαμηλή
χρέωση στην τιμή της κιλοβατώρας! Συνδυάζοντας Ρεύμα και Φυσικό Αέριο για την
επιχείρησή σας, κερδίζετε Δωροκάρτα αξίας 50€ για το Ρεύμα και 50€ για το Φυσικό
Αέριο για εξαργύρωση σε καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου από τη Shell!

Ηλεκτρικό ρεύμα:
Aρχική Τιμή 0,09971€/kWh

Τιμή Προσφοράς 0,0698€/kWh + πάγιο
Φυσικό αέριο:
Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο

Εμπορίας: 0,0082€
Δείτε εδώ τις Χρεώσεις Προμήθειας

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Περιγραφή προϊόντος
Η προωθητική ενέργεια Total nrg 4BUSINESS 1, απαντά στις ανάγκες της
μικρομεσαίας επιχείρησης που επιλέγει και το Φυσικό αέριο ως μορφή ενέργειας, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη μείωση στο λειτουργικό της κόστος. Με 30% ΔΩΡΕΑΝ
ΡΕΥΜΑ και 20% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, κάθε μήνα για 1 ολόκληρο χρόνο,
απολαμβάνετε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, καθώς και κορυφαία εξυπηρέτηση από την
εξειδικευμένη ομάδα, της nrg.
Επιπλέον κερδίζετε Δωροκάρτα Shell αξίας 50€ με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος και
50€ για κάθε νέα σύνδεση φυσικού αερίου, για εξαργύρωση σε καύσιμα και προϊόντα
πρατηρίου. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Όρους & Προϋποθέσεις χρήσης 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!

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Ηλεκτρικό Ρεύμα

Αρχική Τιμή 0,09971€/kWh

Προσφορά 30% Δωρεάν Ρεύμα κάθε μήνα

Τιμή Προσφοράς 0,0698€/kWh + πάγιο

< 2000kWh/4μηνο
5,5€/μήνα

> 2001kWh/4μηνο
7€/μήνα

Το μηνιαίο πάγιο αφορά 30 ημερολογιακές ημέρες. Η τιμή 0,0698€/kWh αφορά το
ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί ρήτρα
αναπροσαρμογής.

Φυσικό Αέριο

Προσφορά 20% Δωρεάν Φυσικό Αέριο κάθε μήνα
Πάγιο Φυσικού Αερίου

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο
Εμπορίας

€0,0082
Πάγιο / μήνα
€4,00

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 ΥΠΕΚΑ, ανάλογα με το
είδος της παροχής.

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε
5000 πόντους
Smart με κάθε νέα σύνδεση
x1 πόντος
Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης
x2 πόντους
Smart χρησιμοποιώντας e-bill

Έγγραφα και Διαδικασία
ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ
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.
Αντίγραφο Ε9 από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου.
Ένδειξη μετρητή.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου για την επιχείρηση.
Φωτοτυπία της ταυτότητάς του νομίμου εκπροσώπου
Καταστατικό ή ΦΕΚ εκπροσώπησης
Tελευταίος 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.
Αντίγραφο Ε9 από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου.

Χαρακτηριστικά
Για καταναλωτές που προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα για επαγγελματική χρήση
Για συμφωνηθείσα ισχύ παροχής έως 25KVA
Για επαγγελματική σύνδεση φυσικού αερίου.
Δωροκάρτες Shell αξίας 50€ + 50€
30% Δωρεάν ρεύμα και 20% Δωρεάν φυσικό αέριο κάθε μήνα
Οι προσφορές ισχύουν με 12μηνη σύμβαση, έως 31/08/2020
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή ή Εκπτώσεις Συνέπειας (BONUS TIME)
Φιλικό στο περιβάλλον
5.000 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%

Βοηθητικά έγγραφα
Απαραίτητα έγγραφα Ηλεκτρικού Ρεύματος/Φυσικού Αερίου
3715 kb Download

