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DB 006/2/07-19 

Προωθητική Ενέργεια  

 «ELPEDISON DOUBLE ENERGY HOME FIX -50%» 

 

Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας: 

1. Η Προωθητική Ενέργεια «Double Energy Home Fix -50%» αφορά κάθε νέο ή υφιστάμενο οικιακό πελάτη (στο εξής ο «Πελάτης») , ο οποίος 

έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με την ELPEDISON (στο εξής ο 

«Προμηθευτής»). 

2. Ο Πελάτης, για να ενταχθεί στους όρους της Προωθητικής Ενέργειας «Double Energy Home Fix -50%», οφείλει να επιλέξει πρώτα 

οποιοδήποτε πρόγραμμα ρεύματος για οικιακούς πελάτες  για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, το προϊόν «GasHome Fix» για την προμήθεια 

φυσικού αερίου, και να υπογράψει συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (στο εξής «Συμβάσεις Προμήθειας») με τον 

Προμηθευτή, καθώς και τους παρόντες ειδικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συμβάσεων Προμήθειας.  

3. Η Προωθητική Ενέργεια «Double Energy Home Fix -50%» δεν αφορά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού 

αερίου. 

4. Η Προωθητική Ενέργεια «Double Energy Home Fix -50%» έχει διάρκεια ένα (1) έτος. 

5. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης των Λογαριασμών Κατανάλωσης φυσικού αερίου εκ μέρους του Πελάτη ο Προμηθευτής θα παρέχει στον 

Πελάτη έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας της Χρέωσης Προμήθειας (δεν θα εφαρμόζεται στη 

χρέωση παγίου). Η έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης θα εφαρμόζεται ανά κύκλο εκκαθάρισης, δηλαδή επί των Λογαριασμών Κατανάλωσης 

(Έναντι ή Εκκαθαριστικών) εκάστου κύκλου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ενός ή περισσοτέρων Λογαριασμών Κατανάλωσης 

εκάστου κύκλου εκκαθάρισης, ο Πελάτης αυτομάτως θα απολλύει το δικαίωμα εφαρμογής της έκπτωσης επί του συνόλου των Λογαριασμών του 

συγκεκριμένου κύκλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης που του έχει αποδοθεί προκαταβολικά, θα χρεώνεται στον αμέσως 

επόμενο Λογαριασμό (Έναντι ή Εκκαθαριστικό). Ως κύκλος εκκαθάρισης ορίζεται το σύνολο των Έναντι και Εκκαθαριστικών Λογαριασμών που 

έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης.  

6. Σε περίπτωση καταγγελίας ή μη ανανέωσης της διάρκειας της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εκ μέρους του Πελάτη πριν τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου ή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εκ μέρους 

του Προμηθευτή λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ο Πελάτης θα απολλύει την έκπτωση.  

Ο Πελάτης δηλώνει ότι ανέγνωσε και αποδέχεται πλήρως τους ως άνω ειδικούς όρους της προωθητικής ενέργειας «Double Energy Home Fix 

50%». 

Ημερομηνία:  

 

  

 

 

 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Αριθμός παροχής  

ηλεκτρικής ενέργειας: __________________ 

ΑΦΜ: _______________________________ 

Ονοματεπώνυμο:  _____________________ 

 

Υπογραφή:  __________________________ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

 

ΗΚΑΣΠ: _____________________________ 

ΑΦΜ: _______________________________ 

Ονοματεπώνυμο:  _____________________ 

 

Υπογραφή:  __________________________ 


