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Για το Σπίτι
(Αυτόνομη Θέρμανση)
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GAS HOME +
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/12/2020)
Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:
Η μηνιαία τιμή χρέωσης ενέργειας ανά kWh (Χρέωση Ενέργειας) θα προκύπτει από την Τιμή Ετήσιας
Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ, πλέον ενός Περιθωρίου Εμπορίας. Συγκεκριμένα
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Τιμή Ετήσιας Δημοπρασίας + 0,0101

5

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
ΜΗΝΑΣ

Με DUAL + Ειδική Προσφορά
-25%

Με Ειδική Προσφορά
-20%

Αρχική Τιμή

Ιανουάριος-20

0,02432

0,02594

0,03242

Φεβρουάριος-20

0,02423

0,02585

0,03231

Μάρτιος-20

0,02452

0,02615

0,03269

Απρίλιος-20

0,02104

0,02244

0,02805

Μάιος-20

0,02026

0,02161

0,02702

Ιούνιος-20

0,02012

0,02146

0,02683

Ιούλιος-20

0,01684

0,01796

0,02245

Αύγουστος-20

0,01642

0,01752

0,02189

Σεπτέμβριος-20

0,01669

0,01780

0,02225

Οκτώβριος-20

0,01636

0,01745

0,02181

Νοέμβριος-20

0,01639

0,01748

0,02185

Δεκέμβριος-20

0,01666

0,01777

0,02221

Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ
Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•
•

Ειδική προσφορά -20%: Η προσφορά παρέχει 20% στη Χρέωση Ενέργειας και ισχύει για νέες αιτήσεις
Έκπτωση Συνέπειας DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση
-5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο
της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ Τιμή Ετήσιας Δημοπρασίας: η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της εκάστοτε Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ όπως
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (www.depa.gr). Σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ή
τροποποιηθεί το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και η
ανακοίνωση των τιμών, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος στο προϊόν GAS HOME FLEX.
❖ Η Τιμή Ετήσιας Δημοπρασίας δημοσιεύεται σε $/kWh θα μετατρέπεται σε €/kWh κάθε μήνα, µε την ισοτιμία ευρώ δολαρίου
(€/$) της 1ης εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα, όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxrefgraph-usd.en.html
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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GAS HOME (T2)
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2020)

Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις προμήθειας και τη Χρέωση Ενέργειας ανα μήνα εδώ
Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ
Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ
Δείτε παραδείγματα χρεώσεων εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

❖

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•

•

Έκπτωση Συνέπειας DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση
-5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
Οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
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Για το Σπίτι
(Κεντρική Θέρμανση)
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GAS CENTRAL (T3)
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2020)

Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις προμήθειας και τη Χρέωση Ενέργειας ανα μήνα εδώ
Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ
Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ
Δείτε παραδείγματα χρεώσεων εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

❖

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•

•

Έκπτωση Συνέπειας DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση
-5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
Οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
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GAS CENTRAL FIX
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 18/06/2020)
Χρεώσεις Προμήθειας ρεύματος:
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Με εκπτώσεις:
DUAL+ειδική προσφορά
(-20%)

Με ειδική προσφορά
(-15%)

Αρχική Τιμή

Μηνιαίο
Πάγιο

0,02674

0,02842

0,03343

-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

❖

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•
•

•

Ειδική προσφορά -15%: Η προσφορά παρέχει έκπτωση -15% στην ανωτέρω Χρέωση Ενέργειας
Έκπτωση DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση -5% στη
Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και παραμένουν
ενεργές
Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το
σύνολο της κατανάλωσης

❖

Διάρκεια Σύμβασης φυσικού αερίου: 24 μήνες

❖

Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά όπως ορίζεται στους Γενικούς
Όρους Συναλλαγών, για τα τιμολόγια Τ3 βάσει κατηγορίας μετρητή

❖

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος
Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 100€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη
της σύμβασης και 50€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα

❖

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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Για την Επιχείρηση
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GAS BUSINESS PRO
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/12/2020)
Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου:
Η μηνιαία τιμή χρέωσης ενέργειας ανά kWh (Χρέωση Ενέργειας) θα προκύπτει από την Τιμή Ετήσιας
Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ, πλέον ενός Περιθωρίου Εμπορίας. Συγκεκριμένα
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Τιμή Ετήσιας Δημοπρασίας + 0,011

0

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
ΜΗΝΑΣ

Με DUAL + Ειδική Προσφορά
-20%

Με Ειδική Προσφορά
-15%

Αρχική Τιμή

Ιαν-20

0,02666

0,02832

0,03332

Φεβ-20

0,02657

0,02823

0,03321

Μαρ-20

0,02687

0,02855

0,03359

Απρ-20

0,02316

0,02461

0,02895

Μάι-20

0,02233

0,02373

0,02792

Ιουν-20

0,02218

0,02357

0,02773

Ιούλ-20

0,01868

0,01985

0,02335

Αύγ-20

0,01824

0,01937

0,02279

Σεπτ-20

0,01852

0,01968

0,02315

Οκτ-20

0,01817

0,01931

0,02271

Νοέμ-20

0,01820

0,01933

0,02275

Δεκ-20

0,01849

0,01965

0,02311

Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ
Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•
•

Ειδική προσφορά -15%: Η προσφορά παρέχει 15% στη Χρέωση Ενέργειας και ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/12/2020
Έκπτωση Συνέπειας DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση -5%
στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και παραμένουν ενεργές
Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο
της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ Τιμή Ετήσιας Δημοπρασίας: η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της εκάστοτε Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ όπως δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (www.depa.gr). Σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ή τροποποιηθεί το
πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και η ανακοίνωση των τιμών, η
Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος στο προϊόν GAS BUSINESS FLEX 2.
❖ Η Τιμή Ετήσιας Δημοπρασίας δημοσιεύεται σε $/kWh θα μετατρέπεται σε €/kWh κάθε μήνα, µε την ισοτιμία ευρώ δολαρίου (€/$) της
1ης εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα, όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά διαφορετικά όπως ορίζεται στους
Γενικούς Όρους Συναλλαγών, για τα τιμολόγια Τ3 βάσει κατηγορίας μετρητή
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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GAS BUSINESS (T2)
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2020)

Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις προμήθειας και τη Χρέωση Ενέργειας ανα μήνα εδώ
Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ
Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

❖

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•

•

Έκπτωση Συνέπειας DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση
-5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
Οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
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GAS BUSINESS (T3)
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2020)

Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις προμήθειας και τη Χρέωση Ενέργειας ανα μήνα εδώ
Ενημερωθείτε για τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού εδώ
Υπολογίστε την κατανάλωση σας και δείτε πως μπορείτε να μετατρέψετε τα m3 σε kWh εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

❖

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
•

•

Έκπτωση Συνέπειας DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση
-5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
Οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
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GAS BUSINESS FIX 1
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 12/06/2020)
Χρεώσεις Προμήθειας ρεύματος:
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Με εκπτώσεις:
DUAL+ειδική προσφορά
(-25%)

Με ειδική προσφορά
(-20%)

Αρχική Τιμή

Μηνιαίο
Πάγιο

0,02438

0,02600

0,03250

5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
❖ Ειδική προσφορά -20%: Η προσφορά παρέχει έκπτωση -20% στην ανωτέρω Χρέωση Ενέργειας
❖ Έκπτωση DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση -5% στη
Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
❖ Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για
το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών η παροχή θα
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 100€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ
του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 50€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα από την
έναρξη της σύμβασης
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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GAS BUSINESS FIX 2
(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 12/06/2020)
Χρεώσεις Προμήθειας ρεύματος:
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Με εκπτώσεις:
DUAL+ειδική προσφορά
(-20%)

Με ειδική προσφορά
(-15%)

Αρχική Τιμή

Μηνιαίο
Πάγιο

0,02600

0,02763

0,03250

-

❖ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
• Ειδική προσφορά -15%: Η προσφορά παρέχει έκπτωση -15% στην ανωτέρω Χρέωση Ενέργειας
• Έκπτωση DUAL ENERGY: Συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ παρέχεται έκπτωση -5% στη
Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου. Η έκπτωση ισχύει για όλη
τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο και
παραμένουν ενεργές
• Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για
το σύνολο της κατανάλωσης
❖ Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
❖ Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
❖ Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών η παροχή θα
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης ως ακολούθως: 100€ εάν η λύση πραγματοποιηθεί μεταξύ
του 1ου και 12ου μήνα από την έναρξη της σύμβασης και 50€ εάν γίνει μεταξύ του 13ου και 24ου μήνα από την
έναρξη της σύμβασης
❖ Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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