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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

“ΕΚΠΤΩΣΗ 50€” 
  

 
Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας: 
 
1. Προωθητική Ενέργεια: H προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΕΚΠΤΩΣΗ 50€» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια») αφορά πενήντα (50) ευρώ 

έκπτωση (εφεξής «το Δώρο») για κάθε νέο πελάτη ηλεκτρικού ρεύματος (εφεξής «ο Πελάτης») που θα συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας με την ELPEDISON (εφεξής η/οι «Σύμβαση/-εις») αλλά και κάθε υπάρχων πελάτη ηλεκτρικού ρεύματος (εφεξής «ο Πελάτης») 
που θα ανανεώσει τη σύμβασή του για την προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την ELPEDISON (εφεξής η/οι «Σύμβαση/-εις»).  

2. Προϋποθέσεις Ένταξης στην Προωθητική Ενέργεια: Ο Πελάτης για να ενταχθεί στην Προωθητική Ενέργεια:  
i. Πρέπει  να επιλέξει κατά τη σύναψη Σύμβασης/-εων με την ELPEDISON ένα από τα παρακάτω Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικού 

Ρεύματος: 
(i) 24 Ώρες Νυχτερινό 
(ii) 24 Ώρες Νυχτερινό Protect 
(iii) Electricity Home Day/Night 

ii. Πρέπει να υπογράψει τους παρόντες ειδικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με τη/τις Σύμβαση/-εις. 

iii. Πρέπει να ενεργοποιήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-bill και να τη διατηρήσει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 
3. Δώρο: Το Δώρο (ήτοι τα πενήντα ευρώ έκπτωση) θα πιστωθεί στον/ους πρώτο/ους λογαριασμό/ους κατανάλωσης του Πελάτη που θα εκδοθεί/-

ούν για έκαστο μετρητή μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
4. Επιστροφή Δώρου σε περίπτωση καταγγελίας της/των Σύμβασης/-εων:  

Σε περίπτωση καταγγελίας της/των Σύμβασης/-εων εκ μέρους του Πελάτη ή της ELPEDISON λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, πριν την πάροδο δώδεκα (12) μηνών προμήθειας, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί τη συνολική αξία του 
Δώρου [ήτοι πενήντα ευρώ (50€)] στον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την ELPEDISON. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη ή της ELPEDISON λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, 
μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών προμήθειας και προ της παρόδου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη μισή αξία 
του Δώρου [ήτοι είκοσι πέντε ευρώ (25€)] στον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την  ELPEDISON. 

5. Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα κατά τη Διάρκεια Ανανέωσης της Σύμβασης, ως αυτή ορίζεται στους Γενικούς Όρους Προμήθειας, να συνεχίσει 
την πίστωση του δώρου ποσού 50€ κάθε δύο (2) ετήσιες ανανεώσεις. 
 

 
 

 
 

 

 
…………………………… (τόπος), ……………………………… (ημερομηνία) 

 
 

 

 
Υπογραφή: ____________________ 

 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο χρήστη μετρητή (ολογράφως): _____________________________ 

http://www.elpedison.gr/

