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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

 

 «120€ ΔΩΡΟ!» 

 
 
 

“Γίνε πελάτης της Elpedison και κέρδισε 120€ ΔΩΡΟ!” 

 

Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας: 
 
1. Προωθητική Ενέργεια: H προωθητική ενέργεια με τίτλο «PROMO 120€» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια») αφορά ποσό εκατόν  

είκοσι (120) ευρώ έκπτωση (εφεξής «το Δώρο») για κάθε νέο πελάτη (εφεξής «ο Πελάτης») που θα συνάψει σύμβαση προμήθειας 
φυσικού αερίου με την ELPEDISON (εφεξής «η Σύμβαση Προμήθειας»). 
 
 

2. Προϋποθέσεις Ένταξης στην Προωθητική Ενέργεια: Ο Πελάτης για να ενταχθεί στην Προωθητική Ενέργεια πρέπει  να επιλέξει 
κατά τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας με την ELPEDISON στο Τιμολόγιο Προμήθειας Φυσικού Αερίου GasBusiness Smart. 
 
 

3. Δώρο: Το Δώρο (ήτοι το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ) θα πιστωθεί στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Προμήθειας για τον μετρητή του Πελάτη. 
 
 

4. Επιστροφή Δώρου σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης:  
Για Συμβάσεις Προμήθειας διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας εκ μέρους του 
Πελάτη ή της ELPEDISON λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, πριν την πάροδο 
δώδεκα (12) μηνών προμήθειας, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί τη συνολική αξία του Δώρου [ήτοι εκατόν είκοσι (120€) συμπ. Φ.Π.Α.] στον 

τελικό Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας εκ μέρους 
του Πελάτη ή της ELPEDISON λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, μετά την πάροδο 
δώδεκα (12) μηνών προμήθειας και προ της παρόδου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη μισή αξία του Δώρου 
[ήτοι εξήντα (60€) συμπ. Φ.Π.Α.] στον τελικό Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON. 
 
 

5.   Οι παρόντες Ειδικοί Όροι της Προωθητικής Ενέργειας αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Προμήθειας που θα 
συνάψει ο Πελάτης  με την ELPEDISON. 
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