Εξυπηρέτηση πελατών

18101
TOTAL nrg4ALL
Το πακέτο TOTAL nrg4ALL αποτελεί την ιδανική λύση οικονομίας για το σπίτι σας, αφού
συνδυάζετε τις χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς τόσο στο ρευμα όσο και στο φυσικό
αέριο και επιπλέον απολαμβάνετε 30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ & 30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
κάθε μήνα για 2 χρονια!

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ & 30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Ηλεκτρικό ρεύμα:
Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0,093€/kWh
Τελική τιμή 0,0651€/kWh
Πάγιο: 5,50€/μήνα
Φυσικό αέριο:
Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο
Εμπορίας: 0,012€

Πάγιο €4/μήνα

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Περιγραφή προϊόντος
Το πακέτο TOTAL nrg4ALL αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που συνδυάζει σε ένα
πακέτο τα βασικα λειτουργικά έξοδα μιας πολυκατοικίας!
Tην ιδανική λύση για εσάς που θέλετε να συνδυάζετε την οικονομία με την άνεση και την
ευκολία και ταυτόχρονα να χρησιμοποιείτε ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον. Με 30%
ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ & 30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ απολαμβάνετε τη μέγιστη οικονομία στην
ενέργεια του σπιτιού σας παράλληλα με την άριστη εξυπηρέτηση της εξειδικευμένης μας

ομάδας, που βρίσκεται δίπλα σας σε ότι και αν χρειαστείτε!

Ηλεκτρικό Ρεύμα
Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.093€/kWh

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή 0.0651€/kWh
Πάγιο 5.5€/μήνα

Φυσικό Αέριο

30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Πάγιο Φυσικού Αερίου

Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + Περιθώριο
Εμπορίας
€0.012

Πάγιο / μήνα
€4.00

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε
6000 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
Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την επιχείρηση (οι
κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας είναι δηλωμένοι στο ΔΕΔΔΗΕ ως επαγγελματικοί
χώροι Γ21).
Υπεύθυνη δήλωση διαχείρισης της πολυκατοικίας ή καταστατικό πολυκατοικίας και
ΑΦΜ πολυκατοικίας
Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή (σε περίπτωση που η παροχή περάσει στο ΑΦΜ
του διαχειριστή)
Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός, οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής
ενέργειας κι αν έχετε.
Ένδειξη μετρητή

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το σπίτι.
Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
Ο 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.
Αντίγραφο Ε9 από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου.

Χαρακτηριστικά
Για οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και οικιακούς καταναλωτές με

αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου.
Φιλικό στο περιβάλλον
Ανεξαρτήτως συμφωνηθείσας ισχύος και κατανάλωσης ρεύματος
Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή
Η προσφορά 30% Δωρεάν ρεύμα και 30% Δωρεάν φυσικό αέριο ισχύει με 24μηνη
σύμβαση, έως 29/02/2020
6.000 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%

