ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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Για το Σπίτι
(Αυτόνομη Θέρμανση)

2

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 (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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