
 
 

 
  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “nrg OnTheGo” 

 
 

 
Ε.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«NRG SUPPLY AND TRADING S.A.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 168 με 
την οδό Σοφοκλέους, με ΑΦΜ 998102480, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής ο «Προμηθευτής»), είναι κάτοχος Αδειας 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 541/2013 Απόφασης της ΡΑΕ (15/11/2013), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 735/2019 Απόφαση της ΡΑΕ (11/7/2019) και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων που τηρείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και από τον Διαχειριστή των ηλεκτρικών 
συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ως Προμηθευτής με αριθμό 29XNRGTRADING—S. 
2. Ο Προμηθευτής προσφέρει στους Πελάτες της ενότητας Ε.2 των παρόντων το νέο εμπορικό πρόγραμμα προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας «nrg OnTheGo» (εφεξής το «Πρόγραμμα»). 
3.     Η ένταξη και συμμετοχή του Πελάτη στο Πρόγραμμα, καθώς και όροι αυτού, καθορίζονται από τους παρόντες ειδικούς 
όρους (εφεξής «Ειδικοί Όροι». Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τους Ειδικούς Όρους, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας του Προμηθευτή (εφεξής «Γενικοί Όροι»). 
4. Το Πρόγραμμα δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή/και εκπτώσεις ή/και προωθητικές ενέργειες του Προμηθευτή, 
εφόσον αφορούν στην ίδια παροχή. Το Πρόγραμμα συμμετέχει στη συνδυαστική προωθητική ενέργεια «nrg CONNECT», 
καθώς στη συνδυαστική προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4U», οπότε και εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι τυχόν ειδικοί 
όροι των ως άνω συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή 
www.nrg.gr. Επίσης το Πρόγραμμα συνδυάζεται με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και το Περιβαλλοντικό Οικιακό 
Τιμολόγιο (ΠΟΤ). 
5. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν αντιθέτων Γενικών Όρων. 

 

Ε.2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
1. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους ήδη εκπροσωπούμενους από τον Προμηθευτή οικιακούς Πελάτες, καθώς και σε τυχόν 
νέους, οι οποίοι τυγχάνουν νόμιμοι κάτοχοι ηλεκτρικού ή/και plug-in υβριδικού οχήματος και οι οποίοι θα επιλέξουν να 
ενταχθούν στο Πρόγραμμα κατά το χρονικό διάστημα διάθεσής του. 
2. Για την απόδειξη συνδρομής της σχετικής προϋπόθεσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ο Προμηθευτής δικαιούται να ζητά 
από τον Πελάτη αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ηλεκτρικού ή/και plug-in υβριδικού οχήματος του τελευταίου. 

 
Ε.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1. Η διάρκεια του Προγράμματος συμφωνείται, υπό την εξαίρεση της ενότητας Ε.3.2 των παρόντων, για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών [730 ημερολογιακές ημέρες], με έναρξη, σύμφωνα και προς το άρθρο 4 των Γενικών 
Όρων: 
(α) για ήδη υφισταμένους Πελάτες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Προμήθειας από τα Μέρη, όποιο 
υπογράψει τελευταίο, ενώ 
(β) για νέους πελάτες από την ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, την οποία σύμφωνα με 
τον Κώδικα Προμήθειας αναλαμβάνει ο Προμηθευτής να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή. 
2. Ειδικώς για τους Πελάτες εκείνους που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση του προνομίου της αγοράς του οικιακού 
φορτιστή με  έκπτωση, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ενότητα  Ε.6.Γ  των  παρόντων, η  σχετική  διάρκεια  ισχύος  του 
προγράμματος συμφωνείται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών [1095 ημερολογιακές ημέρες]. Η ενεργοποίηση 
του ως άνω προνομίου διενεργείται από τον Πελάτη ελεύθερα και οποτεδήποτε. Η ενεργοποίηση του ως άνω προνομίου 
μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, συνεπάγεται την επέκταση της διάρκειας ισχύος αυτής για δώδεκα (12) 
ακόμα μήνες, ώστε η συνολική διάρκεια της Σύμβασης να ανέλθει στους τριάντα έξι (36) μήνες. 
3. Μετά το πέρας των είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών αντιστοίχως, η Σύμβαση Προμήθειας μετατρέπεται 
σε αορίστου χρόνου και διέπεται εφεξής από τους Γενικούς Όρους. 

 
Ε.4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Για την τιμολόγηση του Πελάτη συμφωνείται ότι θα εφαρμόζονται οι Χρεώσεις Προμήθειας του Προγράμματος, όπως αυτές 
αναφέρονται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων Προγραμμάτων του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους ειδικούς 
όρους εκπτώσεων που προβλέπονται ρητά στην ενότητα Ε.5 των παρόντων. 

 
Ε.5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης εξοφλεί εμπροθέσμως τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του 
Προμηθευτή, θα λαμβάνει έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρεώσεων προμήθειας (ανταγωνιστικές 
χρεώσεις) του Προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων Προγραμμάτων. 
2. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ως άνω ποσοστό έκπτωσης θα πιστώνεται στον επόμενο κατά σειρά, μετά τον 
Εκκαθαριστικό, εκδοθέντα λογαριασμό (ανεξαρτήτως αν αυτός είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός), υπό τον όρο ότι έχουν 
εξοφληθεί εμπρόθεσμα όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν την εκκαθαριζόμενη 
περίοδο κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου και του εκκαθαριστικού. 
3. Η έκπτωση συνέπειας της ενότητας Ε.5.1 δεν μπορεί να συνδυαστεί με ειδικά προγράμματα ή άλλες προωθητικές 
ενέργειες του Προμηθευτή που προβλέπουν έκπτωση στο λογαριασμό κατανάλωσης, πέραν των περιοριστικά 
αναφερομένων στους παρόντες όρους. 
4. Η έκπτωση συνέπειας της ενότητας Ε.5.1 καταλαμβάνει μόνο τη χρέωση ενέργειας ημέρας ή/και νύκτας (€/KWh) του 
Προγράμματος, καθώς και το μηνιαίο πάγιο, όπως αυτά αναφέρονται στον Γενικό Τιμοκατάλογο, και σε καμία περίπτωση 
δεν καταλαμβάνει τη χρέωση αναπροσαρμογής του όρου 6.4 των Γενικών Όρων του Προμηθευτή, καθώς και τη συνδρομή 
«nrg Fixed», εφόσον τυχόν ο Πελάτης επιλέξει να ενεργοποιήσει αυτή. Επίσης, διευκρινίζεται εκ περισσού ότι οι ως άνω 
εκπτώσεις δεν αφορούν στις ρυθμιζόμενες & λοιπές χρεώσεις, ως προς τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στους Γενικούς 
Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
5. Το ποσοστό έκπτωσης της ενότητας Ε.5.1 εφαρμόζεται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ενότητας Ε.5.4, όπως αυτές 
διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση της δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας της ενότητας Ε.6.1 των παρόντων ή/και την 
εφαρμογή του τιμολογίου ΚΟΤ ή ΠΟΤ, εφόσον τυχόν ο Πελάτης εντάσσεται σε αυτό. 

 
Ε.6. ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
1. Με την ένταξή του στο Πρόγραμμα ο Πελάτης αποκτά τα εξής προνόμια: 
(Α) Δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματός του: 
Ο Προμηθευτής προσφέρει σε έκαστο Πελάτη που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για τη φόρτιση 
του οχήματός του για διάστημα ενός (1) έτους. Η σχετική ενέργεια, η οποία έχει προϋπολογιστεί για χρήση 10.000 km/έτος 
και για όχημα με μέση κατανάλωση 14 kWh/100 km, καλύπτει τη χρέωση ενέργειας Ημέρας ή/και Νύκτας του Προγράμματος 
μέχρι του ορίου των 1.400 kWh και αποκλειστικά και μόνο για το πρώτο (1ο) έτος ισχύος αυτού [365 ημερολογιακές ημέρες]. 
Διευκρινίζεται ότι η ως άνω δωρεάν ενέργεια θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδει και θα αποστέλλει  ο Προμηθευτής και θα αποδίδεται τμηματικά και αναλόγως της 
περιόδου τιμολόγησης εκάστου λογαριασμού κατανάλωσης μέχρι τη συμπλήρωση της διάρκειας του ενός (1) έτους. Η 
απόδοση της συνολικής ως άνω δωρεάν ενέργειας προϋποθέτει ότι η Σύμβαση θα παραμείνει ενεργή για διάστημα δώδεκα 
(12) τουλάχιστον μηνών, άλλως αποδίδεται αναλογικά, βάσει του διαστήματος για το οποίο παρέμεινε ενεργή. Τυχόν 
αλλαγή του χρήστη της παροχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη και κατά τη διαδικασία που ορίζει σχετικά ο 
Προμηθευτής, δε συνεπάγεται τυχόν υποχρέωση του Προμηθευτή να αποδώσει εκ νέου την ήδη χορηγηθείσα δωρεάν 
ενέργεια. Το ποσό που αντιστοιχεί στη δωρεάν προσφερόμενη ενέργεια υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη 
μεθοδολογία: 
• Για οικιακές παροχές χωρίς νυκτερινό: 
Ποσό δωρεάν ενέργειας= 1400 kWh/365 ημέρες * ημέρες τιμολόγησης λογαριασμού κατανάλωσης * Χρέωση 
Προγράμματος για κατανάλωση Ημέρας (€/KWh). 
• Για οικιακές παροχές με νυκτερινό: 
(α) Έναντι λογαριασμοί κατανάλωσης: 
Ποσό δωρεάν ενέργειας = Ποσό δωρεάν ενέργειας για κατανάλωση Ημέρας + Ποσό δωρεάν ενέργειας για κατανάλωση 
Νύκτας (μείγμα ενέργειας Ημέρας – Νύκτας σε ποσοστό 70% - 30%), όπου: 
- Ποσό δωρεάν ενέργειας  για  κατανάλωση  Ημέρας  = 1400  kWh/365  ημέρες  *  ημέρες  τιμολόγησης  λογαριασμού 
κατανάλωσης *  Χρέωση Προγράμματος για κατανάλωση Ημέρας (€/KWh) * 0,7 
- Χρέωση Προγράμματος για κατανάλωση Νύκτας = 1400 kWh/365 ημέρες * ημέρες τιμολόγησης λογαριασμού 
κατανάλωσης * Χρέωση Προγράμματος για κατανάλωση Ημέρας (€/KWh) * 0,3 
(β) Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί κατανάλωσης: 
- Ποσό δωρεάν ενέργειας για κατανάλωση Ημέρας = (1400 kWh/365 ημέρες) * ημέρες τιμολόγησης λογαριασμού 
κατανάλωσης *  (Κατανάλωση Ημέρας/Συνολική κατανάλωση) * Χρέωση Προγράμματος για κατανάλωση Ημέρας (€/KWh) 
- Ποσό δωρεάν ενέργειας για κατανάλωση Νύκτας = (1400 kWh/365 ημέρες) * ημέρες τιμολόγησης λογαριασμού 
κατανάλωσης * (Κατανάλωση Νύκτας/Συνολική κατανάλωση) * Χρέωση Προγράμματος για κατανάλωση Νύκτας (€/KWh) 

 
(Β) Δωρεάν Συνδρομή Ανάκλησης Εγγυήσεων (Συνδρομή nrg Green) 
Ο Προμηθευτής προσφέρει σε έκαστο Πελάτη που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) για ολόκληρη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειάς του, χωρίς την υποχρέωση καταβολής της σχετικής συνδρομής της ενότητας Α.(v) 
του Γενικού Τιμοκαταλόγου Προσφερομένων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προμηθευτή. Εγγυήσεις 
Προέλευσης είναι τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που πιστοποιούν ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ο 
Πελάτης στην ως άνω παροχή του, ο Προμηθευτής έχει ανακαλέσει (δεσμεύσει) αποκλειστικά στο όνομά του εν λόγω 
Πελάτη ισόποση ενέργεια, η οποία έχει παραχθεί από πιστοποιημένες ΑΠΕ. Η ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ διέπεται από τους 
όρους και συμφωνίες του όρου 16 των Γενικών Όρων του Προμηθευτή. 

 
(Γ) Δυνατότητα αγοράς οικιακού φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων με έκπτωση 
(α) Ο Προμηθευτής προσφέρει σε έκαστο Πελάτη που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα, τη δυνατότητα, εφόσον τυχόν το 
επιθυμεί, να αγοράσει το επιθυμητό μοντέλο οικιακού φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων, εξ αυτών που εκάστοτε διαθέτει ο 
Προμηθευτής, με έκπτωση ποσού ίσου προς ποσοστό 30%. 
(β) Τα διαθέσιμα μοντέλα φορτιστών είναι τα: 
- Terra AC wallbox για μονοφασικές παροχές (7,4kW), τύπου TAC-W7-T-0, ονομαστικής αξίας 909,00€ πλέον ΦΠΑ, το οποίο 
μετά την έκπτωση ποσοστού 30% διατίθεται προς πώληση από τον Προμηθευτή στην τελική τιμή των [909,00€ - 
(909,00*30%)=] 636,30€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%  

 
- Terra AC wallbox για τριφασικές παροχές (22kW), τύπου TAC-W22-T-0, ονομαστικής αξίας 969,00€ πλέον ΦΠΑ, το οποίο 
μετά την έκπτωση ποσοστού 30%, διατίθεται προς πώληση από τον Προμηθευτή στην τελική τιμή των [969,00€ - 
(969,00*30%)=] 678,30€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 
(γ) Οι ως άνω εκπτώσεις δεν επιδρούν και ως εκ τούτου είναι επιπρόσθετες της κρατικής επιδοτήσεως για την απόκτηση 
οικιακού σημείου φόρτισης της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» που προβλέπεται με την υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3323/7.8.2020). 
(δ) Για την αγορά του φορτιστή με το ως άνω ποσοστό έκπτωσης, ο Πελάτης οφείλει να συμπληρώσει το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο του Προμηθευτή. Η αποδοχή και ενεργοποίηση του ως άνω προνομίου εκ μέρους του Προμηθευτή 
συνεπάγεται την επέκταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για διάστημα δώδεκα (12) 
ακόμα μηνών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ενότητα Ε.3.2 των παρόντων. 
(ε) Ο Προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί αιτιολογημένα τη χορήγηση της ως άνω έκπτωσης, ιδίως αν ο Πελάτης εμφανίζει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Προμηθευτή ή παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης Προμήθειας. 
(στ)  Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τον φορτιστή είτε από το εκάστοτε υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων του 

 
Προμηθευτή, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) και στη διεύθυνση που ο τελευταίος θα υποδείξει εντός του 
ελλαδικού χώρου. Όσοι εκ των Πελατών επιλέξουν την παραλαβή του φορτιστή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, δύνανται 
να καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο αγοράς αυτού, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα τους υποδείξει 
σχετικά ο Προμηθευτής πριν την αποστολή του φορτιστή, είτε μέσω αντικαταβολής. Τα έξοδα αποστολής του φορτιστή στον 
Πελάτη, καθώς και τυχόν έξοδα για την υπηρεσία αντικαταβολής, επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 
(ζ) Ο χρόνος παράδοσης του φορτιστή στο σημείο παράδοσης που θα ορίσει ο Πελάτης εξαρτάται από το απόθεμα του 
Προμηθευτή ή/και τη διαθεσιμότητα του μεταφορέα. 
(η)      Η εγκατάσταση του φορτιστή γίνεται με ευθύνη και επιμέλεια του Πελάτη. 
(θ) Ζητήματα συναφή με τη νόμιμη εγγύηση του ως άνω φορτιστή, ως και την τυχόν δυνατότητα του Πελάτη να 
υπαναχωρήσει από την αγορά αυτού, ρυθμίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν. 2251/1994, ως εκάστοτε 
τροποποιηθείς ισχύει. 
(ι) Ο Προμηθευτής διατηρεί το μονομερές και απεριόριστο δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε και για 
οποιονδήποτε λόγο τον τύπο του φορτιστή με οιοδήποτε άλλο της αρεσκείας του. 

 
(Δ) Bonus πόντους Shell Smart Club 
Ο Προμηθευτής προσφέρει σε έκαστο Πελάτη που θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα, το δικαίωμα να λάβει άπαξ στην κάρτα του 
Shell Smart Club, ως δώρο καλωσορίσματος, 2000 πόντους Smart. Η απόδοση των ως άνω πόντων προϋποθέτει την κατοχή 
κάρτας Shell Smart Club της Coral. Επιπρόσθετα, έκαστος Πελάτης αποκτά το δικαίωμα να συλλέγει καθ’ όλο το χρονικό 
διάστημα ισχύος του προγράμματος «nrg@allsmart» και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει πελάτης της nrg, πόντους all 
smart, αναλόγως των ανταγωνιστικών χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας που εξοφλεί. Η σχετική ενέργεια διέπεται από τους 
όρους του προγράμματος «nrg@allsmart» του Προμηθευτή, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του 
Προμηθευτή (www.nrg.gr). 

 
2. Το σύνολο των προνομίων της ενότητας Ε.6 τελεί υπό τον όρο της έναρξης εκπροσώπησης της παροχής του Πελάτη 
ενώπιον του αρμοδίου Διαχειριστή και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.4 των Γενικών Όρων του Προμηθευτή. Ως εκ τούτου, η τυχόν υποβολή εκ μέρους του Πελάτη 
αίτησης για την αγορά του φορτιστή της ενότητας Ε.6.1.Γ με έκπτωση, ως και η τυχόν αποδοχή αυτής εκ μέρους του 
Προμηθευτή πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας υπαναχώρησης σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται, ούτε μπορεί να 
εκληφθεί ως ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του Προμηθευτή να εξυπηρετήσει το σχετικό αίτημα πριν την άπρακτη 
παρέλευση της σχετικής προθεσμίας υπαναχώρησης. Το σχετικό αίτημα δρομολογείται και εξυπηρετείται από τον 
Προμηθευτή, κατά σειρά προτεραιότητας, μόνο μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας. 

 
Ε.7. ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
1. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την παροχή που έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα πριν τη συμπλήρωση της διάρκειας των δύο (2) ετών της ενότητας Ε.3.1 των παρόντων, είτε εκ μέρους του 
Προμηθευτή με υπαιτιότητα του Πελάτη, είτε εκ μέρους του Πελάτη για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη του άρθρου 
11.3 των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (περί καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από 
τον Πελάτη λόγω τροποποίησης από τον Προμηθευτή όρου της Σύμβασης ή των χρεώσεων προμήθειας), ο Πελάτης θα 
επιβαρυνθεί στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό με το ποσό των εκατό (100,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
2. Ρητώς συμφωνείται ότι το τέλος πρόωρης αποχώρησης της αμέσως προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνεται έτι 
περαιτέρω κατά το ακέραιο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια της Σύμβασης 
Προμήθειας έχει επεκταθεί στο διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Ε.3.2 των 
παρόντων. 
3. Το τέλος πρόωρης αποχώρησης εφαρμόζεται ανά Μετρητή του Πελάτη που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα. 

 

Ε.8. ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Ο Προμηθευτής δικαιούται να αναπροσαρμόζει, μέσω επιβολής Ρήτρας Αναπροσαρμογής, τις Χρεώσεις Προμήθειας του 
Προγράμματος, βάσει της διακυμάνσεως του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για έκαστη περίοδο κατανάλωσης 
του Πελάτη, όπως αυτό θα προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Y=Ax(SMP)+B, όπου: 
(Υ) = το κόστος προμήθειας έκαστης κιλοβατώρας σε ευρώ (€/kWh) για την τιμολογούμενη κάθε φορά χρονική περίοδο, 
(Α) = ο συντελεστής προσαύξησης 1,18, 
(SMP) = ο μέσος όρος των τιμών που έλαβε η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ*) για την περίοδο κατανάλωσης του Πελάτη που 
τιμολογείται σε έκαστο λογαριασμό (ΕΝΑΝΤΙ ή/και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ) και 
(Β) = η τιμή 0,008€/kWh. 
[* Η τιμή της ΟΤΣ (http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/wholesale/price.csp) του Ημερήσιου 
Ενεργειακού Προγραμματισμού  δημοσιεύεται  καθημερινά  στην  ιστοσελίδα  του  Ελληνικού  Χρηματιστηρίου  Ενέργειας 
(http://www.enexgroup.gr/en/market/electricity-day-ahead-market/results/)]. 
Συγκεκριμένα: α) στην περίπτωση κατά την οποία η αξία (Y) κυμαίνεται μεταξύ του ορίου των 0,048€/kWh (Κατώτατη Τιμή 
Κόστους) και του ορίου των 0,058€/kWh (Ανώτατη Τιμή Κόστους), οι χρεώσεις προμήθειας θα παραμένουν αμετάβλητες. β) 
στην περίπτωση κατά την οποία η αξία (Υ) κυμαίνεται κάτω του ορίου των 0,048€/kWh (Κατώτατη Τιμή Κόστους), τότε, το 
γινόμενο της διαφορά της αξίας (Υ) με την ως άνω Κατώτατη Τιμή Κόστους επί της συνολικής κατανάλωσης του Πελάτη για 
το υπό κρίση χρονικό διάστημα θα δύναται να μετακυληθεί, μέσω επιβολής Ρήτρας Αναπροσαρμογής, υπέρ του Πελάτη. γ) 
στην περίπτωση κατά την οποία η αξία (Υ) κυμαίνεται άνω του ορίου των 0,058€/kWh, (Ανώτατη Τιμή Κόστους), τότε 
αντίστοιχα, το γινόμενο της διαφορά της αξίας (Υ) με την ως άνω Ανώτατη Τιμή Κόστους επί της συνολικής κατανάλωσης του 
Πελάτη για το υπό κρίση χρονικό διάστημα θα δύναται αντιστοίχως να απαιτηθεί, μέσω επιβολής Ρήτρας Αναπροσαρμογής, 
σαν επιπρόσθετο κόστος από τον Πελάτη. 
Οι ως άνω αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους 
λογαριασμούς κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται 
διαθέσιμα από τους αρμόδιους διαχειριστές. 

 
Ε.9. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ («Συνδρομή nrg Fixed») 
Η δυνατότητα αναπροσαρμογής των Χρεώσεων Προμήθειας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται εφόσον 
ο Πελάτης επιλέξει να καταβάλλει, και για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ενεργή, τη συνδρομή σταθερού τιμολογίου» της 
ενότητας (Α) περ. (vi) του Γενικού Τιμοκαταλόγου Προσφερόμενων Προγραμμάτων του Προμηθευτή (εφεξής η «Συνδρομή 
nrg Fixed»), υπό τους εκεί αναφερόμενους ειδικότερους όρους και συμφωνίες. 

 
Ε.10. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ BMW & MINI (Προωθητική ενέργεια - nrg OnTheGo BMW GROUP) 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Προμηθευτή με την ΒΜW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την ανάπτυξη και προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, παρέχονται στους κατόχους ηλεκτροκίνητων & υβριδικών plug-in οχημάτων BMW & Mini τα 
εξής προνόμια: 
(α) 10% πρόσθετη έκπτωση συνέπειας, σε σχέση με την οριζόμενη στην ενότητα Ε.5.1 των παρόντων. 
(β) 15% πρόσθετη έκπτωση για την απόκτηση ηλεκτρικού φορτιστή, σε σχέση με την οριζόμενη στην ενότητα Ε.6.1.Γ 
(γ) 100% έκπτωση στο κόστος φόρτισης του οχήματός τους στο δίκτυο πρατηρίων SHELL & AVIN για το πρώτο έτος ισχύος της 
Σύμβασης Προμήθειάς τους [365 ημερολογιακές ημέρες] και 20% έκπτωση για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη λήξη της 
Σύμβασής τους. 
(δ) 1000 επιπλέον bonus πόντους Shell Smart Club, σε σχέση με τους προβλεπόμενους στην ενότητα Ε.6.1.Δ. 

 

 
Ημερομηνία Για τον Πελάτη Για τον Προμηθευτή 
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