
                                                                                                        
 
 

 
 

Το πακέτο Electricity 4U σας εξασφαλίζει απεριόριστη κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος όλο το 24ωρο με τη χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας, αφού σας προσφέρει 

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ, κάθε μήνα για 2 χρόνια! 

 

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0.0895€/μήνα  

30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ 

Τελική τιμή 0,06265€/μήνα 

 

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή 

 

 

Με το πρόγραμμα αυτό κερδίζετε 

 

● 1000 πόντοι Smart με κάθε νέα σύνδεση  

● x1 πόντος Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης 

● x2 πόντοι Smart χρησιμοποιώντας e-bill  

 

 
Περιγραφή προϊόντος 

 

Το πακέτο Electricity 4U είναι ιδανικό για τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας 

που περνάει τις πιο δημιουργικές ώρες της ημέρας στο σπίτι. Με το Electricity 4U 

έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις στο ρεύμα του 

σπιτιού σας όλο το 24ωρο, χωρίς να κοιτάτε το... ρολόι σας, αφού έχετε όλη μέρα 

χαμηλότερη χρέωση και από τη νυχτερινή! 

  

Με 30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ, κάθε μήνα για 2 ολόκληρα χρόνια, ξεχνάτε μια και καλή 

το άγχος για το  λογαριασμό του ρεύματος και απολαμβάνετε ξέγνοιαστα τις 

στιγμές στο σπίτι σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.  

 

Αρχική Χρέωση Ενέργειας 0,0895€ / kWh -30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ 

Τελική τιμή 0,06265€/kWh 
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Πάγιο  

 

<800 kWh/4μηνο  2.5€ / μήνα 

800kWh - 1500kWh/ 4μηνο  3.8€ / μήνα 

>1500 kWh/ 4μηνο 4.8€ / μήνα 

 

 

Έγγραφα & Διαδικασία 
 
● Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
● Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας. 
● Ο 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. 

 
 

Χαρακτηριστικά 
 
● Για οικιακούς καταναλωτές 
● Ανεξαρτήτως συμφωνηθείσας ισχύος και κατανάλωσης ρεύματος 
● Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή 
● Η προσφορά 30% Δωρεάν ρεύμα ισχύει με 24μηνη σύμβαση, έως 30/09/2019 
● 1.000 πόντοι Smart  
● 1 πόντος Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης  
● Με τη χρήση e-bill 2 πόντοι Smart με κάθε ευρώ κατανάλωσης  
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