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Νέα Προωθητική Οικιακό MAX 45 /24 μήνες

45% έκπτωση όλο το 24ωρο !

Τιμή ενέργειας μόνο από 0,04343 €/kWh !

✓ Εγγυημένη έκπτωση συνέπειας για 2 ολόκληρα χρόνια

✓ Τιμή πολύ χαμηλότερη του Νυχτερινού όλο το 24ωρο!

✓ Χαμηλό μηνιαίο πάγιο
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➢ 45% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας για εμπρόθεσμες πληρωμές

➢ 45% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές

➢ Πάγιο 2,6€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής)

➢ Χωρίς Εγγύηση για εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

➢ 24μηνη Σύμβαση

➢ Ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 8.8 της σύμβασης βάσει νέου τύπου

➢ Χρεώσεις Προωθητικής:

Νέα Προωθητική Οικιακό – MAX 45
Ονομαστικές Χρεώσεις

Οικιακό MAX 45

Χρεώσεις με έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης

Πάγιο 
€/μήνα

Χρέωση Ενέργειας 
Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας 
Νύχτας (€/kWh)

Πάγιο 
€/μήνα

Χρέωση Ενέργειας 
Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας
Νύχτας (€/kWh)

Protergia Οικιακό 
(0-2000 kWh/4μηνο)

2,6

0,06065 -

2,6

0,11028 -

Protergia Οικιακό
(>2000 kWh/4μηνο)

0,06201 - 0,11274 -

Protergia Οικιακό Ν
(0-2000 kWh/4μηνο)

0,06065 0,04343 0,11028 0,07897

Protergia Οικιακό N
(>2000 kWh/4μηνο)

0,06201 0,04343 0,11274 0,07897
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✓ Η Σύμβαση συνοδεύεται από δέσμευση παραμονής 24 μηνών

✓ Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύμβαση πριν από τη συμπλήρωση των 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης του

μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από την Protergia, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται, ανάλογα με το χρονικό διάστημα εκπροσώπησης του μετρητή

της Εγκατάστασής του, με το ποσό του παραπάνω Πίνακα.

Νέα Προωθητική Οικιακό – MAX 45
Δέσμευση

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(€) 90€ 70€ 50€ 30€
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Διευκρινίσεις

✓ Η Προωθητική ισχύει από 18 / 05 / 2020 έως και 30 / 06 / 2020

✓ Για όσους πελάτες δεν εξοφλούν με πάγια εντολή, παρέχεται:

❑ & 30% έκπτωση στην εγγύηση για εμπρόθεσμη καταβολή

❑ & σταδιακή επιστροφή της καταβληθείσας εγγύησης στην περίπτωση που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση των λογαριασμών τους

Συγκεκριμένα, ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος που εκδίδεται, περιλαμβάνει το ποσό της εγγύησης με την έκπτωση του 30% της εμπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση

μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, το ποσό της έκπτωσης, μαζί με τυχόν άλλο ανεξόφλητο υπόλοιπο, προστίθεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό

ρεύματος που θα εκδοθεί. Στους πελάτες που δεν έχουν πάνω από ένα (1) εκπρόθεσμα πληρωμένο λογαριασμό κατά τη διάρκεια έκδοσης και πληρωμής έξι (6)

συνεχόμενων λογαριασμών ρεύματος, θα επιστρέφεται ποσό ίσο με 10% της καταβληθείσας εγγύησης, μέσω πίστωσης στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που εκδίδεται

και μέχρι τον μηδενισμό της εγγύησης στην περίπτωση που συμπληρωθούν 10 ως άνω εξάμηνα

Νέα Προωθητική Οικιακό – MAX 45
Διευκρινίσεις (1/3)
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Διευκρινίσεις

Νέα Προωθητική Οικιακό – MAX 45
Διευκρινίσεις (2/3)
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✓ Η νέα Προωθητική «Οικιακό MAX 45» αντικαθιστά την υφιστάμενη Προωθητική «Οικιακό MAX»

✓ Η παροχή έκπτωσης εμπροθέσμων θα παρέχεται αναλογικά αλλά διακριτά στον αντίστοιχο εκκαθαριστικό λογαριασμό που λαμβάνει ο πελάτης

✓ Ισχύει πως προϋπόθεση για να λαμβάνει ο πελάτης έκπτωση εμπροθέσμων, είναι να εξοφλεί εμπρόθεσμα κάθε μηνιαίο λογαριασμό του μέχρι την έκδοση

κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού



Νέα Προωθητική Οικιακό – MAX 45
Διευκρινίσεις (3/3)

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΡΑΣ:

Όπου:

➢ ΡΗΤΡΑN: το αποτέλεσμα της ρήτρας για τον υπό εξέταση μήνα Ν, σε €/MWh

➢ ΟΤΣN: η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος για τον υπό εξέταση μήνα Ν, σε €/MWh

➢ Α: ο συντελεστής προσαύξησης 1,15

➢ Β: ο συντελεστής προσαύξησης 5,7 €/MWh

ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΡΗΤΡΑ - ΒΗΜΑΤΑ:

1. Εξαγωγή Μέσης ΟΤΣ, για το μήνα Ν (αφορά τις ημέρες του μήνα Ν για τις οποίες είναι διαθέσιμες οι τιμές ΟΤΣ), όπως δημοσιεύεται καθημερινά στο site

του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο link: http://www.enexgroup.gr/agora/proimerisia-agora/apotelesmata/

2. Υπολογισμός Αποτελέσματος Ρήτρας βάσει τύπου, για κάθε μήνα Ν που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης

3. Υπολογισμός Διαφοράς Αποτελέσματος Ρήτρας με τα όρια της Ρήτρας 40 – 50 €/MWh, για κάθε μήνα Ν που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης

4. Υπολογισμός Τελικής Χρέωσης ή Πίστωσης (για την περίοδο κατανάλωσης), σταθμίζοντας τη Διαφορά κάθε μήνα με τις ημέρες συμμετοχής κάθε μήνα

Παράδειγμα – Ίδια Λογική Υπολογισμού με υφιστάμενη ρήτρα:

Περίοδος κατανάλωσης 16 ΜΑΡ – 5 ΜΑΙ = 50 ημέρες

• Υπολογισμός Αποτελέσματος: (i) Ρήτρας ΜΑΡ (average ΟΤΣ του συνόλου των ημερών ΜΑΡ), (ii) Ρήτρας ΑΠΡ, και (iii) Ρήτρας ΜΑΙ (average ΟΤΣ 5 ημερών Μαΐου) 

• Υπολογισμός Διαφοράς: (i) Ρήτρας ΜΑΡ, (ii) Ρήτρας ΑΠΡ, και (iii) Ρήτρας ΜΑΙ με τα όρια 40-50€/MWh

• Τελική Χρέωση ή Πίστωση περιόδου κατανάλωσης = Διαφορά Ρήτρας ΜΑΡ * (15/50) + Διαφορά Ρήτρας ΑΠΡ * (30/50) + Διαφορά Ρήτρας ΜΑΙ * (5/50)

ΡΗΤΡΑΝ (€/MWh) =  A * ΟΤΣΝ +  B |   Όρια: 40 – 50 €/MWh
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ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!

Protergia Οικιακό MAX 45 / 24 μήνες


