
 

Προωθητική Ενέργεια  

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

 «Cyber Monday - ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ EDENRED 100€» 

 
 

 Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας 

1. Προωθητική Ενέργεια: Η προωθητική ενέργεια «Cyber Monday - ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ EDENRED 100€» αφορά 
σε νέους Πελάτες Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου που θα συνάψουν τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας 
(ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου) (εφεξής η «Σύμβαση») με την ELPEDISON (στο εξής η «ELPEDISON») 
από 28/11/2021 έως 29/11/2021 μέσω των επίσημων ιστοσελίδων της ELPEDISON. 

 

2.  Δώρο: Η δωροεπιταγή EDENRED ποσού 100 ευρώ θα παραδίδεται στον πελάτη μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει 

δηλώσει ο Πελάτης στη Σύμβαση. Ο Πελάτης κερδίζει το Δώρο για κάθε σύμβαση προμήθειας (ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού 

αερίου) που θα συνάπτει με την ELPEDISON. 

 

           3.   Προϋποθέσεις ένταξης στην Προωθητική Ενέργεια:  

Ο Πελάτης για να ενταχθεί στους ειδικούς όρους της Προωθητικής Ενέργειας «ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ EDENRED 100€» 
οφείλει να επιλέξει πρώτα το Τιμολόγιο Προμήθειας της αρεσκείας του και να συνάψει ο ίδιος τουλάχιστον μία Σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου με την ELPEDISON  μέσω των επίσημων ιστοσελίδων της 
EPEDISON, καθώς και να υπογράψει τους παρόντες ειδικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

Σύμβασης.  

 

4. Επιστροφή Δώρου σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης:  

 

(α) Για Σύμβαση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών:  
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 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 εκατό ευρώ (100,00€)] στον τελικό λογαριασμό 
κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON. 
 

(β) Για Σύμβαση διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών:  
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 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 εκατό ευρώ (100,00€)] στον τελικό λογαριασμό 
κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON.  
(ii) Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης 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 πενήντα 
ευρώ (50,00€) στον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON. 

 

 

 

Ημερομηνία:  

 

           Ονοματεπώνυμο: :  _____________      

  

ΑΦΜ: : _______________________________ 

  

Αρ. Μετρητή (ηλεκτρικής 

Ενέργειας ή ΗΚΑΣΠ): ___________________ 

            

           Υπογραφή: :  __________________ 


