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                                                   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ* ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ* / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΩΝ 

  (*Μέχρι 1100Mwh/έτος ανά πελάτη) 

 

 

Ε.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008361601000 (εφεξής «ο 
Προμηθευτής»), ο οποίος είναι κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 356/2015 Απόφασης της ΡΑΕ (2.10.2015), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’ 
αριθ. 1125/2020 Απόφασης της ίδιας ως άνω Αρχής, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Χρηστών 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με αριθμό 51 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 287/22-09-2016 
Απόφασης της Ρ.Α.Ε., και ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου, 
προσφέρει στους Πελάτες τις ακόλουθες προωθητικές ενέργειες, αναλόγως του προγράμματος 
που επιλέγουν οι τελευταίοι. 
2. Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ποσοστού έκπτωσης έκαστης προωθητικής ενέργειας 
αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος. 
3. Το διάστημα διάθεσης έκαστης προωθητικής ενέργειας από τον Προμηθευτή προς τους 
καταναλωτές ορίζεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.nrg.gr. 
4. Οι κάτωθι προωθητικές ενέργειες δε συνδυάζονται με άλλες προσφορές ή/και 
προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις, εφόσον αφορούν στην ίδια παροχή. Εξαιρούνται 
αποκλειστικά και μόνο οι περιπτώσεις συνδυασμού: α) της προωθητικής ενέργειας GAS 4U 30% με 
τη συνδυαστική προωθητική ενέργεια TOTAL nrg 4U για οικιακές παροχές, β) της προωθητικής 
ενέργειας GAS 4ΑLL 30% με τη συνδυαστική προωθητική ενέργεια TOTAL nrg 4ALL για τις 
κοινόχρηστες παροχές και γ) της προωθητικής ενέργειας GAS 4BUSINESS 20% με οποιαδήποτε από 
τις συνδυαστικές προωθητικές ενέργειες TOTAL nrg 4BUSINESS1/2/3 για εμπορικούς πελάτες. 
5. Τυχόν ειδικοί όροι των κάτωθι αναφερομένων προωθητικών & συνδυαστικών 
προωθητικών ενεργειών υπερισχύουν, για τη διάρκεια έκαστης προωθητικής ενέργειας, τυχόν 
αντιθέτων γενικών όρων της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ή των Συμβάσεων 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας αντιστοίχως. 
 

Ε.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΩΝ Α. 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

1.     «GAS 4U 30%» 
Η προωθητική ενέργεια «GAS 4U 30%» απευθύνεται στους Οικιακούς πελάτες που θα επιλέξουν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα «GAS 4U» για την οικιακή αυτόνομη παροχή τους (εξαιρούνται παροχές 
κεντρικής θέρμανσης) κατά το διάστημα διάθεσης της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και τους 
προσφέρει 30% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Το ως άνω 
ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης φυσικού αερίου (€/kWh), όπως αυτή ορίζεται στον 
Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερομένων Προγραμμάτων φυσικού αερίου. 

Σε ενδεχόμενο συνδυασμού της ως άνω οικιακής παροχής φυσικού αερίου, για την οποία έχει 
επιλεγεί η ως άνω προωθητική ενέργεια «GAS 4U 30%», με μια οικιακή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του 
ίδιου ακινήτου, κατά το διάστημα διάθεσης της συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4U», 
ο πελάτης μεταπίπτει αυτόματα από την προωθητική ενέργεια «GAS 4U 30%» στη συνδυαστική 
προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4U», οπότε και εφαρμόζονται εφεξής τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 
στοιχείο Ε.2.(Β1). 

Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται είτε επί της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε 
επί της αίτησης προμήθειας φυσικού αερίου. 

 

2. «GAS 4Uni» 
Η προωθητική ενέργεια «GAS 4Uni» απευθύνεται στους Οικιακούς πελάτες, οι οποίοι είναι οι ίδιοι 

ή ορισμένο εκ των τέκνων τους, φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή 
δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, και οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
«GAS 4U» για την οικιακή αυτόνομη παροχή του ακινήτου τους που βρίσκεται στην περιφέρεια του ως 
άνω εκπαιδευτικού ιδρύματος (εξαιρούνται παροχές κεντρικής θέρμανσης) κατά το διάστημα διάθεσης 
της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και τους προσφέρει 30% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Το ως άνω ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης 
φυσικού αερίου (€/kWh), όπως αυτή ορίζεται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερομένων 
Προγραμμάτων φυσικού αερίου. 

Σε ενδεχόμενο συνδυασμού της ως άνω οικιακής παροχής φυσικού αερίου, για την οποία έχει 
επιλεγεί η ως άνω προωθητική ενέργεια «GAS 4Uni», με μια οικιακή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του 
ίδιου ακινήτου, κατά το διάστημα διάθεσης της συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4U», 
ο πελάτης μεταπίπτει αυτόματα από την προωθητική ενέργεια «GAS 4Uni» στη συνδυαστική προωθητική 
ενέργεια «TOTAL nrg 4U», οπότε και εφαρμόζονται εφεξής τα οριζόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο Ε.2.(Β1). 

Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται είτε επί της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε 
επί της αίτησης προμήθειας φυσικού αερίου. Για την απόδειξη της συνδρομής της φοιτητικής ιδιότητας 
η nrg δικαιούται να ζητά την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού. 

 
3. «GAS 4ALL 30%» 

Η προωθητική ενέργεια «GAS 4ALL 30%» εφαρμόζεται αποκλειστικά επί παροχών κεντρικής 
θέρμανσης και προσφέρει, στους πελάτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «GAS 4ALL» 
κατά το διάστημα διάθεσης της εν λόγω προωθητικής ενέργειας, 30% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Το ως άνω ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης 
φυσικού αερίου (€/kWh), όπως αυτή ορίζεται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερομένων 
Προγραμμάτων φυσικού αερίου. 

Σε ενδεχόμενο συνδυασμού της ως άνω παροχής φυσικού αερίου κεντρικής θέρμανσης, για την 
οποία έχει επιλεγεί η ως άνω προωθητική ενέργεια «GAS 4ALL 30%», με μια κοινόχρηστη παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ίδιου ακινήτου, κατά το διάστημα διάθεσης της προωθητικής 
ενέργειας «TOTAL nrg 4ALL», ο πελάτης μεταπίπτει αυτόματα από την προωθητική ενέργεια «GAS 4ALL 
30%» στη συνδυαστική προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4ALL», οπότε και εφαρμόζονται εφεξής τα 
οριζόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο Ε.2.(Β2). 

Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται είτε επί της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε 
επί της αίτησης προμήθειας φυσικού αερίου. 

 

4. «GAS 4BUSINESS 20%» 
Η προωθητική ενέργεια «GAS 4BUSINESS 20%» απευθύνεται σε Μη Οικιακούς 

(Επαγγελματίες) πελάτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «GAS 4BUSINESS» για την 
επαγγελματική τους παροχή κατά το διάστημα διάθεσης της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και τους 
προσφέρει 20% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών. Το ως άνω ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης φυσικού αερίου (€/kWh), 
όπως αυτή ορίζεται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερομένων Προγραμμάτων φυσικού αερίου. 

Σε ενδεχόμενο συνδυασμού της ως άνω επαγγελματικής παροχής φυσικού αερίου, για την οποία 
έχει επιλεγεί η προωθητική ενέργεια «GAS 4BUSINESS 20%» με μια επαγγελματική παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλής τάσης του ίδιου ακινήτου, κατά το διάστημα διάθεσης της προωθητικής ενέργειας 
«TOTAL nrg 4ΒUSINESS1» ή «TOTAL nrg 4ΒUSINESS2» ή «TOTAL nrg 4ΒUSINESS3» αντιστοίχως, ο 
πελάτης μεταπίπτει αυτόματα από την προωθητική ενέργεια «GAS 4BUSINESS 20%» στη 
συνδυαστική προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4BUSINESS1» / «TOTAL nrg 4BUSINESS2» / 
«TOTAL nrg 4BUSINESS3» αντιστοίχως, οπότε και εφαρμόζονται εφεξής τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 
στοιχείο Ε.2.(Β3). Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται είτε επί της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας, είτε επί της αίτησης προμήθειας φυσικού αερίου. 
 

Β. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
1. «TOTAL nrg 4U» 

Η προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4U» εφαρμόζεται σε ενδεχόμενο συνδυαστικής 
εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή μιας οικιακής αυτόνομης παροχής φυσικού αερίου, για την οποία 
έχει επιλεγεί ή επιλέγεται η προωθητική ενέργεια «GAS 4U 30%» ή «GAS 4Uni» 
, με μια οικιακή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του ίδιου ακινήτου, ανεξαρτήτως χρήστη, κατά το 
διάστημα διάθεσης της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4U», και προσφέρει επί της αυτόνομης 
παροχής φυσικού αερίου, αντί του ποσοστού έκπτωσης 30% της προωθητικής ενέργειας «GAS 4U 
30%», συνολική έκπτωση 35%, ήτοι 35% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών. Το ως άνω ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης φυσικού αερίου (€/kWh), 
όπως αυτή ορίζεται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερομένων Προγραμμάτων φυσικού αερίου. 

Η ένταξη στη συνδυαστική προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4U» μετά την έναρξη ισχύος της 
προωθητικής ενέργειας «GAS 4U 30%» ή «GAS 4Uni» επέχει θέση ανανέωσης τόσο της διάρκειας ισχύος 
της Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου, όσο και της (αρχικής) προωθητικής ενέργειας «GAS 4U 30%» 
ή «GAS 4Uni» για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών, ήτοι όση και η διάρκεια της νέας συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας, προκειμένου ο 
πελάτης να λάβει συνολικά 35% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών . 

Η ένταξη στη συνδυαστική προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4U» δεν επιδρά επί της διάρκειας 
της προωθητικής ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας), επί της οποίας ισχύουν τα αναφερόμενα στον 
κατάλογο προωθητικών εναργειών & εκπτώσεων επί προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακές 
και επαγγελματικές παροχές χαμηλής τάσης του Προμηθευτή, που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα 
του www.nrg.gr). 

Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται επί της Αίτησης/ Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου 
ή/και επί της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η δε προωθητική ενέργεια τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο Ε.4 του παρόντος καταλόγου. 

Σε περίπτωση καταγγελίας, της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της οικιακής 
παροχής, από τον πελάτη, πριν την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4U», 
παύει αυτομάτως η ισχύς της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4U», οπότε και ο Πελάτης εντάσσεται 
και πάλι στην προωθητική ενέργεια «GAS 4U 30%» ή «GAS 4Uni» έως την εκπνοή της ανανεωθείσας 
διάρκειάς της, μετά δε από αυτή στο Πρόγραμμα Φυσικού Αερίου «GAS 4U», το οποίο είχε επιλέξει 
στην Αίτησή του. 

Τελευταία ημέρα ισχύος της παρούσας συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας λογίζεται η 
τελευταία ημέρα εκπροσώπησής της οικιακής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

2. «TOTAL nrg 4ALL» 
Η προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4LL» εφαρμόζεται σε ενδεχόμενο συνδυαστικής 

εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή μιας παροχής κεντρικής θέρμανσης, για την οποία έχει επιλεγεί ή 
επιλέγεται η προωθητική ενέργεια «GAS 4LL 30%» με μια κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης του ίδιου ακινήτου, κατά το διάστημα διάθεσης της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 
4ALL», και προσφέρει αποκλειστικά και μόνο επί της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 
μόνο εφόσον η τελευταία έχει ενταχθεί στην προωθητική ενέργεια «Electricity 4ALL 30%», αντί του 
ποσοστού έκπτωσης 30% της εν λόγω προωθητικής ενέργειας, συνολική έκπτωση 35%, ήτοι 35% 
δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Το ως άνω ποσοστό 
έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης κιλοβατώρας (€/kWh) του προγράμματος Electricity 4 ALL 
[0,09971 –(0,09971*35%) = 0,06481 €/kWh]. 

Η ένταξη στη συνδυαστική προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4ALL» μετά την έναρξη ισχύος της 
προωθητικής ενέργειας (φυσικού αερίου) «GAS 4ALL 30%» ή/και της προωθητικής ενέργειας 
(ηλεκτρικής ενέργειας) «Electricity 4ALL 30%» επέχει θέση ανανέωσης, τόσο της διάρκειας ισχύος 
αμφοτέρων των αντίστοιχων Συμβάσεων Προμήθειας (φυσικού αερίου & ηλεκτρικής ενέργειας), όσο 
και των (αρχικών) προωθητικών ενεργειών «GAS 4ALL 30%» και «Electricity 4ALL 30%» αντιστοίχως, για 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι όση και η διάρκεια της συνδυαστικής προωθητικής 
ενέργειας «TOTAL nrg 4ALL», προκειμένου ο πελάτης να λάβει συνολικά έκπτωση 35% στη χρέωση 
κιλοβατώρας (€/kWh) του προγράμματος Electricity 4 ALL ανά μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) για 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται επί της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 
φυσικού αερίου, η δε προωθητική ενέργεια τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο 
άρθρο Ε.2.(Δ) του παρόντος καταλόγου. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, λόγω αλλαγής 
προμηθευτή, πριν την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4ALL», παύει 
αυτομάτως η ισχύς της τελευταίας, οπότε: 

α. επί της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας: ο Πελάτης εντάσσεται και πάλι στην 
προωθητική ενέργεια «Electricity 4ALL 30%» έως την εκπνοή της ανανεωθείσας διάρκειάς της, μετά δε 
από αυτή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρικής Ενέργειας «Electricity 4ΑLL» του Προμηθευτή, το οποίο είχε 
επιλέξει στην Αίτησή του, 

β. επί της παροχής κεντρικής θέρμανσης: ο Πελάτης επιβαρύνεται με το Τέλος Πρόωρης 
Αποχώρησης της προωθητικής ενέργειας «GAS 4ALL 30%», όπως αυτό ορίζεται στην ενότητα Ε.5 του 
παρόντος καταλόγου. 

Αντιστοίχως, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, λόγω 
αλλαγής προμηθευτή, πριν την εκπνοή της διάρκειας της παρούσας προωθητικής ενέργειας, παύει 
αυτομάτως η ισχύς αυτής, οπότε: 

i. επί της παροχής κεντρικής θέρμανσης: ο Πελάτης παραμένει στην προωθητική ενέργεια 
GAS 4ALL 30% έως την εκπνοή της ανανεωθείσας διάρκειάς της, μετά δε από αυτή στο 
Πρόγραμμα Φυσικού Αερίου GAS 4ΑLL του Προμηθευτή, το οποίο είχε επιλέξει στην Αίτησή του, 

ii. επί της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας: ο Πελάτης επιβαρύνεται με το Τέλος 
Πρόωρης Αποχώρησης της προωθητικής ενέργειας «Electricity 4ALL 30%», όπως αυτό ορίζεται 
στην ενότητα Ε.5 του παρόντος καταλόγου(Ε.5.2) και αναλύεται έτι περαιτέρω στον κατάλογο 
προωθητικών ενεργειών & εκπτώσεων επί προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακές και 
επαγγελματικές παροχές χαμηλής τάσης του Προμηθευτή, που είναι ανηρτημένος στην 
ιστοσελίδα του www.nrg.gr). 

Τελευταία ημέρα ισχύος της παρούσας συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας λογίζεται η τελευταία 
ημέρα εκπροσώπησής αμφότερων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

3. «TOTAL nrg 4BUSINESS1» / «TOTAL nrg 4BUSINESS2» / «TOTAL nrg 4BUSINESS3» 
       Η προωθητική ενέργεια «TOTAL nrg 4BUSINESS1» ή «TOTAL nrg 4BUSINESS2» ή 
«TOTAL nrg 4BUSINESS3» εφαρμόζεται σε ενδεχόμενο συνδυαστικής εκπροσώπησης από τον 
Προμηθευτή μιας επαγγελματικής παροχής φυσικού αερίου, για την οποία έχει επιλεγεί ή επιλέγεται η 
προωθητική ενέργεια «GAS 4BUSINESS 20%» με μια επαγγελματική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης (εκτός παροχών κοινόχρηστης χρήσης) του ίδιου ακινήτου, ανεξαρτήτως χρήστη, κατά 
το διάστημα διάθεσης της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 4BUSINESS1» ή «TOTAL nrg 
4BUSINESS2» ή «TOTAL nrg 4BUSINESS3» αντιστοίχως και προσφέρει επί της επαγγελματικής παροχής 
φυσικού αερίου, αντί του ποσοστού έκπτωσης 20% που προσφέρει η προωθητική ενέργεια «GAS 
4BUSINESS 20%», συνολική έκπτωση 25%, ήτοι 25% δωρεάν φυσικό αέριο για χρονικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών. Το ως άνω ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της χρέωσης φυσικού αερίου (€/kWh), όπως 
αυτή ορίζεται στον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερομένων Προγραμμάτων φυσικού αερίου. 
        

http://www.nrg.gr/
mailto:cs@nrg.gr
mailto:cs@nrg.gr
http://www.nrg.gr/
http://www.nrg.gr/
http://www.nrg.gr/


NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή Α.Ε. 
Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 168, 15126, Μαρούσι, Αττική 

ΑΦΜ: 998102480, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008361601000, website: www.nrg.gr 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 18101*, 218 88 18101**| cs@nrg.gr 
(*η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του παρόχου τηλεπικοινωνιών που συνεργάζεστε, ** αστική χρέωση) 

 
                                                   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ* ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ* / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΩΝ 

  (*Μέχρι 1100Mwh/έτος ανά πελάτη) 

 

 

         Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις συνδυαστικές προωθητικές ενέργειες «TOTAL nrg 4BUSINESS1» ή 
«TOTAL nrg 4BUSINESS2» ή «TOTAL nrg 4BUSINESS3», μετά την έναρξη ισχύος της προωθητικής ενέργειας 
«GAS 4BUSINESS 20%» επέχει θέση ανανέωσης τόσο της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας 
φυσικού αερίου, όσο και της (αρχικής) προωθητικής ενέργειας «GAS 4BUSINESS 20%» για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι όση και η διάρκεια της νέας συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας, 
προκειμένου ο πελάτης να λάβει συνολικά 25% δωρεάν φυσικό αέριο ανά μήνα (30 ημερολογιακές 
ημέρες) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις συνδυαστικές προωθητικές ενέργειες «TOTAL nrg 4BUSINESS1» 
ή «TOTAL nrg 4BUSINESS2» ή «TOTAL nrg 4BUSINESS3», δεν επιδρά επί της διάρκειας της προωθητικής 
ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας) , επί της οποίας ισχύουν τα αναφερόμενα στον κατάλογο προωθητικών 
ενεργειών & εκπτώσεων επί προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακές και επαγγελματικές 
παροχές χαμηλής τάσης του Προμηθευτή, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του www.nrg.gr). 

Ο συνδυασμός των παροχών δηλώνεται επί της Αίτησης/ Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ή 
/ και επί της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η δε προωθητική ενέργεια τίθεται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο Ε.4 του παρόντος καταλόγου. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της επαγγελματικής 
παροχής από τον πελάτη, πριν την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας «TOTAL nrg 
4BUSINESS1» ή «TOTAL nrg 4BUSINESS2» ή «TOTAL nrg 4BUSINESS3», 
παύει αυτομάτως η ισχύς της παρούσας, οπότε και ο Πελάτης εντάσσεται και πάλι στην προωθητική 
ενέργεια «GAS 4BUSINESS 20%» έως την εκπνοή της ανανεωθείσας διάρκειάς της, μετά δε από αυτή στο 
Πρόγραμμα Φυσικού Αερίου «GAS 4BUSINESS», το οποίο είχε επιλέξει στην Αίτησή του. 

Τελευταία ημέρα ισχύος της παρούσας συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας λογίζεται η 
τελευταία ημέρα εκπροσώπησής της επαγγελματικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Ε.3. Χρεώσεις 

1. Οι ως άνω προωθητικές ενέργειες δεν αφορούν στις ρυθμιζόμενες ή λοιπές χρεώσεις, ως προς 
τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους Προμήθειας Φυσικού Αερίου 
2. Στις τιμές των ως άνω προωθητικών ενεργειών δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

 
Ε.4. Διάρκεια προωθητικών / συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών 

1. Η διάρκεια των προωθητικών ενεργειών φυσικού αερίου ορίζεται στον πίνακα που τίθεται στο 
τέλος της παρούσας παραγράφου και άρχεται: 
i) για νέες παροχές φυσικού αερίου την ημερομηνία πρώτης εκπροσώπησης της νέας 
παροχής, και 
ii) για ήδη εκπροσωπούμενες παροχές φυσικού αερίου την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής Αίτησης/Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου από αμφότερα τα μέρη. 

 

Προωθητική ενέργεια Διάρκεια 

GAS 4U 30% & «GAS 4Uni» 24 μήνες 
(730 ημερολογιακές ημέρες) 

GAS 4ALL 30% 24 μήνες 
(730 ημερολογιακές ημέρες) 

GAS 4 BUSINESS 20% 12 μήνες 
(365 ημερολογιακές ημέρες) 

2. Η διάρκεια των συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών φυσικού αερίου / ηλεκτρικής 
ενέργειας ορίζεται επίσης στον πίνακα που τίθεται στο τέλος της παρούσας παραγράφου και 
άρχεται: 

i) για συνδυασμό νέων παροχών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, από την 
ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης της παροχής που λαμβάνει την έκπτωση (ειδικά επί της 
προωθητικής ενέργειας TOTAL nrg 4ALL, όπου η έκπτωση αφορά σε αμφότερες τις παροχές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης 
εκάστης εξ αυτών), 
ii) για συνδυασμό ήδη εκπροσωπούμενων παροχών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης Προμήθειας που συνήφθη 
τελευταία ενώ, 
iii) για συνδυασμό ήδη εκπροσωπούμενης με νέα παροχή, αν η έκπτωση πρόκειται να 
εφαρμοστεί επί της ήδη εκπροσωπούμενης παροχής, από την ημερομηνία σύναψης της 
σχετικής σύμβασης που συνήφθη τελευταία, άλλως, ήτοι αν πρόκειται να εφαρμοστεί επί 
της νέας παροχής, από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης αυτής. 

Ως ημερομηνία σύναψης της σύμβασης λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής από αμφότερα τα 
μέρη. 

Προωθητική ενέργεια Διάρκεια 

TOTAL nrg 4U 24 μήνες 
(730 ημερολογιακές ημέρες) 

TOTAL nrg 4 ALL 24 μήνες 
(730 ημερολογιακές ημέρες) 

TOTAL nrg 4BUSINESS1, 2, 3 12 μήνες 
(365 ημερολογιακές ημέρες) 

 
3. Μετά το πέρας της διάρκειας έκαστης προωθητικής ή/και συνδυαστικής προωθητικής 
ενέργειας, ως αυτή αναφέρεται ρητά στον ως άνω πίνακα, παύει η ισχύς αυτής, η δε Σύμβαση 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου ή οι Συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρικής 
Ενέργειας επί των συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών, θα διέπονται εφεξής μόνο από τους 
Γενικούς Όρους αυτών, ο δε Πελάτης θα εντάσσεται αυτομάτως στο Πρόγραμμα Φυσικού 
Αερίου ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προμηθευτή που έχει επιλέξει στην αίτησή του. 

 

Ε.5. Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης 
1. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, λόγω αλλαγής 
προμηθευτή, πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας της ανά περίπτωση επιλεγείσας από τον 
Πελάτη προωθητικής ενέργειας Φυσικού Αερίου ή/και συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας 
Φυσικού Αερίου / Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 11.4 εδ. β των Γενικών 
Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου (περί καταγγελίας της Σύμβασης 
Προμήθειας από τον Πελάτη λόγω τροποποίησης από τον Προμηθευτή όρου της Σύμβασης), ο 
Πελάτης θα επιβαρυνθεί στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό (Φυσικού Αερίου) για το 
διάστημα των ημερολογιακών ημερών που απομένουν από την τελευταία ημέρα εκπροσώπησης 
μέχρι και την εκπνοή της διάρκειας ισχύος της προωθητικής ενέργειας που έχει επιλέξει, με την 
αναλογούσα πάγια χρέωση όπως αυτή ορίζεται στον αμέσως ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 

Προωθητική ενέργεια Πάγιο 
(Φυσικού Αερίου) 

GAS 4U 30% & «GAS 4Uni» 
€ 4,40 ανά 30 

ημερολογιακές ημέρες 
GAS 4ALL 30% 

GAS 4 BUSINESS 20% 
TOTAL nrg 4U  

Δεν προβλέπεται τέλος 
πρόωρης αποχώρησης* 

TOTAL nrg 4 ALL 
TOTAL nrg 4BUSINESS1, 2, 3 

 
* Επί των προωθητικών ενεργειών «TOTAL nrg 4U», «TOTAL nrg 4ALL» και TOTAL nrg 4BUSINESS1, 2, 3 
δεν προβλέπεται τέλος πρόωρης αποχώρησης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας των συνδυαστικών προωθητικών 
ενεργειών «TOTAL nrg 4U», «TOTAL nrg 4ALL» και TOTAL nrg 4BUSINESS1, 2, 3, ο πελάτης θα 
επιβαρυνθεί στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό (Φυσικού Αερίου) αποκλειστικά και μόνο με το 
Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης που προβλέπεται από την αντίστοιχη (αρχική) προωθητική ενέργεια που 
έχει επιλέξει («GAS 4U 20%» ή «GAS 4Uni» ή «GAS 4ALL 30%» ή «GAS 4 BUSINESS 20%»), όπως αυτό 
ορίζεται ανωτέρω υπό στοιχείο Ε.5.1. Ο υπολογισμός του Τέλους Πρόωρης Αποχώρησης γίνεται βάσει 
της ανανεωθείσας διάρκειας της αντίστοιχης (αρχικής) προωθητικής ενέργειας. 
2. Ειδικώς επί της συνδυαστικής προωθητικής ενέργειας TOTAL nrg 4 ALL, όπου η έκπτωση 
αφορά σε αμφότερες τις παροχές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση 
καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας πριν από τη συμπλήρωση της 
ανανεωθείσας διάρκειας της προωθητικής ενέργειας «Electricity 4LL 30%», και 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 (Ηλεκτρικής Ενέργειας) για το διάστημα 
των ημερολογιακών ημερών που απομένουν από την τελευταία ημέρα εκπροσώπησης μέχρι 
και την εκπνοή της ανανεωθείσας διάρκειας ισχύος της προωθητικής ενέργειας Electricity 4LL 
30%, με την αναλογούσα πάγια χρέωση του προγράμματος (Ηλεκτρικής Ενέργειας) Electricity 
4 ALL [€5,50 ανά 30 ημερολογιακές ημέρες]. 
3. Το Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης εφαρμόζεται ανά Μετρητή του Πελάτη που έχει ενταχθεί 
στην ως άνω προωθητική ενέργεια. 
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