Σας ενημερώνουμε, για την έναρξη της συνεργασίας της Ομοσπονδίας, των ενοικιαζόμενων
καταλυμάτων στην Χαλκιδική, με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
PROTERGIA, της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έως και 35,6% έκπτωση στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο!

Χρέωση Ημέρας
Αρχική Τιμή: €0,0898/kwh (0-2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06286/kWh*
Αρχική Τιμή: €0,0943/kwh (>2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06601/kWh*
Πάγια Χρέωση ανεξαρτήτως τύπου παροχής €3,9 ανά μήνα*

Με νυχτερινό μετρητή
Χρέωση Ημέρας Αρχική Τιμή: €0,0898/kWh (0-2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06286/kWh*
Χρέωση Ημέρας Αρχική Τιμή: €0,0943/kWh (>2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06601/kWh*
Χρέωση Νύχτας Αρχική Τιμή: €0,0661/KWh Τελική Τιμή: €0,0561
Πάγια Χρέωση ανεξαρτήτως τύπου παροχής €3,9 ανά μήνα*

Η τελική τιμή προκύπτει με την εφαρμογή 30% έκπτωσης στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας και 15% στη
χρέωση νυχτερινής ενέργειας, με την εμπρόθεσμη πληρωμή ανά μήνα του λογαριασμού σας.

*Τελική τιμή όπως διαμορφώνεται με την επιστροφή εμπρόθεσμης πληρωμής. Η επιστροφή υπολογίζεται
σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και προϋπόθεση είναι να εξοφλούνται έγκαιρα και οι αντίστοιχοι έναντι
λογαριασμοί. Η επιστροφή γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.

Αντίγραφο τελευταίου εκδοθέντα λογαριασμού και σε περίπτωση που φαίνεται
ανεξόφλητο ποσό στο λογαριασμό, προσκομίζεται και εξοφλητική απόδειξη.

2.

Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.

Ενδείξεις μετρητή.

4.

ΑΦΜ, ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

•

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς έως και την
ημερομηνία λήξης τους, από την έναρξη της συνεργασίας μας, θα κερδίζετε ανά εξάμηνο 10%
επιστροφή της αρχικής σας εγγύησης έως ότου μηδενιστεί. Η συγκεκριμένη επιβράβευση συνεπών
πελατών σχετικά με την σταδιακή επιστροφή της εγγύησης επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο.

•

Σε περίπτωση, που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πάγια τραπεζική εντολή η εγγύηση είναι
μηδενική για όλο το 24μηνο.

•

Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τα μετρητά, παρέχουμε 30% έκπτωση στην
αρχική εγγύηση, αρκεί να πληρωθεί εμπρόθεσμα ο πρώτος λογαριασμός.

Μοναδικά προνομιακά προγράμματα, με εξαιρετικές εκπτώσεις, ισχύουν, επίσης, σε παροχές φυσικού
αερίου!

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τιμή ανά kWh ανά κατηγορία πελατών, που υπολογίζεται βάσει κατανάλωσης με τον τύπο:

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh =
[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος
κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα
κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ]
+ [0,0088€/kWh για οικιακό αυτόνομο ή 0,012€/kWh για οικιακό κοινόχρηστο]

Έκπτωση 25% για την Double Προωθητική, στις τιμές προμήθειας φυσικού αερίου, που προκύπτουν από
τον παραπάνω τύπο
Μειωμένο πάγιο στην Αυτόνομη παροχή: 2,5€/μήνα
Μηδενικό πάγιο στην Κοινόχρηστη
24μηνη Σύμβαση
Εγγύηση, η υφιστάμενη εγγύηση με έκπτωση:
10% για υφιστάμενους πελάτες ενέργειας Protergia (είτε στον ηλεκτρισμό, είτε στο Φυσικό Αέριο)*
5% για νέους πελάτες

* Υφιστάμενος πελάτης Protergia θεωρείται εκείνος που έχει εξοφλήσει τουλάχιστον 1 λογαριασμό
ενέργειας (ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.

Αντίγραφο τελευταίου εκδοθέντα λογαριασμού και η απόδειξη εξόφλησής του.

2.

Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.

ΑΦΜ, ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μοναδικά προνομιακά προγράμματα, με εξαιρετικές εκπτώσεις, ισχύουν, επίσης, σε επαγγελματικές
παροχές!

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ε1 Επαγγελματικό Τιμολόγιο
Έως και 35,2% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο!
Χρέωση Ενέργειας
Αρχική Τιμή: €0,0953/kwh Τελική Τιμή:€0,06576/kWh*
Πάγια Χρέωση: €5,5 ανά μήνα*
12μηνη σύμβαση
Η τελική τιμή προκύπτει με την εφαρμογή 31% έκπτωσης στη χρέωση ενέργειας, με την εμπρόθεσμη
πληρωμή ανά μήνα του λογαριασμού σας.
*Τελική τιμή όπως διαμορφώνεται με την επιστροφή εμπρόθεσμης πληρωμής. Η επιστροφή υπολογίζεται
σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και προϋπόθεση είναι να εξοφλούνται έγκαιρα και οι αντίστοιχοι έναντι
λογαριασμοί. Η επιστροφή γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Ε2 Επαγγελματικό Τιμολόγιο
Έως και 17,6% έκπτωση στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο και 100%
έκπτωση στη χρέωση ισχύος!
Χρέωση Ενέργειας
Αρχική Τιμή: €0,0756/kwh Τελική Τιμή:€0,068/kWh*
Μηδενική χρέωση Ισχύος
Μηδενική χρέωση παγίου
12μηνη σύμβαση
Η τελική τιμή προκύπτει με την εφαρμογή 10% έκπτωσης στη χρέωση ενέργειας, με την εμπρόθεσμη
πληρωμή ανά μήνα του λογαριασμού σας.
*Τελική τιμή όπως διαμορφώνεται με την επιστροφή εμπρόθεσμης πληρωμής. Η επιστροφή υπολογίζεται
σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.

Αντίγραφο τελευταίου εκδοθέντα λογαριασμού και σε περίπτωση που φαίνεται
ανεξόφλητο ποσό στο λογαριασμό, προσκομίζεται και εξοφλητική απόδειξη.

2.

Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου.

3.

Ισχύον καταστατικό και ΦΕΚ εκπροσώπησης (για εταιρείες ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

4.

Έναρξη εργασιών (για ατομικές επιχειρήσεις)

•

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς έως και την
ημερομηνία λήξης τους, από την έναρξη της συνεργασίας μας, θα κερδίζετε ανά εξάμηνο 10%
επιστροφή της αρχικής σας εγγύησης έως ότου μηδενιστεί. Η συγκεκριμένη επιβράβευση συνεπών
πελατών σχετικά με την σταδιακή επιστροφή της εγγύησης επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο.

•

Σε περίπτωση, που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πάγια τραπεζική εντολή η εγγύηση είναι
μηδενική για όλο το 12μηνο.

•

Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τα μετρητά, παρέχουμε 30% έκπτωση στην
αρχική εγγύηση, αρκεί να πληρωθεί εμπρόθεσμα ο πρώτος λογαριασμός.

Στην Protergia, βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα σας, μέσω σημαντικών εκπτώσεων που παρέχουμε στη
χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και επιβραβεύουμε τη σταθερή και συνεπή σχέση μας.

