Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με κεντρική θέρμανση
με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τιμολόγιο με σταθερή τιμή στη Χρέωση Ενέργειας:
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Πάγιο (€/μήνα)

[0,03140 €/kWh]

0,00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης
Προμήθειας.
 Ο Πελάτης δεσμεύεται για 12μηνη παραμονή στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης
πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας των δώδεκα (12) μηνών, ο Πελάτης επιβαρύνεται με Τέλος
Πρόωρης Αποχώρησης (ΤΠΑ), για το χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των δώδεκα (12) μηνών.
o σε περίπτωση αποχώρησης πριν τη συμπλήρωση 6-μήνου, ΤΠΑ = 100,00 €
o σε περίπτωση αποχώρησης πριν τη συμπλήρωση 12-μήνου, ΤΠΑ = 50,00 €

 Η Εγγύηση του Προγράμματος ορίζεται στα τριακόσια ευρώ (300,00 €).
o Η Εγγύηση καταβάλλεται στον πρώτο (1ο) Λογαριασμό.
o Σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης εξόφλησης του Λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης θα
επιστρέφεται το 50% της Εγγύησης σε δύο δόσεις (25% και 25%, με σχετική πίστωση των δύο επόμενων
Λογαριασμών) από την ημερομηνία που ο Πελάτης ενεργοποιήσει την αυτόματη εξόφληση Λογαριασμών.

Προωθητική Ενέργεια «Φυσικό Αέριο ΔΕΗ Τώρα»
Ποσοστό
έκπτωσης(1)

15%

Διάρκεια
έκπτωσης(2)

12 μήνες

Περίοδος ισχύος
Ισχύει για όσους υποβάλουν τη σχετική Αίτηση-Σύμβαση για να γίνουν
Πελάτες Φυσικού Αερίου κατά την περίοδο από 15-10-2019 έως 31-032020 και τελικά υπάρξει εκπροσώπηση από τη ΔΕΗ ενώπιον του
αρμόδιου Διαχειριστή Διανομής Φυσικού Αερίου.

(1) Το ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται στη ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου.
(2) Αφορά τους λογαριασμούς των επόμενων 12 μηνών από την είσοδο στην Προωθητική και έως τη λήξη της Σύμβασης.

Προϋποθέσεις Προωθητικής



Η Έκπτωση χορηγείται από τον πρώτο λογαριασμό από την είσοδο στην Προωθητική.
Για τους επόμενους λογαριασμούς χορηγείται εφόσον κατά την ημέρα τιμολόγησης δεν υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη.

Διευκρινίσεις
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως αυτές εγκρίνονται από την Ελληνική
Πολιτεία, για τη μεταφορά και τη διανομή του φυσικού αερίου. Η ΔΕΗ, ως προμηθευτής, υποχρεούται να τις συνεισπράττει και να τις
αποδίδει στις εταιρείες μεταφοράς (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) και διανομής φυσικού αερίου (Εταιρεία
Διανομής Φυσικού Αερίου).
- ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: Στην τιμή προστίθενται οι επιβαλλόμενες από την Ελληνική Πολιτεία Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων, όπως εκάστοτε
ισχύουν (Χρεώσεις από Διαχειριστές για εργασίες– υπηρεσίες για λογαριασμό του Πελάτη, Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Τέλος Ασφάλειας
Εφοδιασμού (ΤΑΕ), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Ειδικό Τέλος 5‰, ΦΠΑ)

Υπογραφή Πελάτη

_____________________

___________________________________________________________________________________________
(1)

https://www.depa.gr/archio-proigoumenon-dimoprasion/

(2)https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

