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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ –ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
 

“ELPEDISON CENTRAL” 
  

 
 
 
 
Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας: 
 
1. Προωθητική Ενέργεια: H προωθητική ενέργεια με τίτλο “ELPEDISON Central” (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια») αφορά ποσό 

έκπτωσης σε ευρώ αντίστοιχα ανά δυναμικότητα μετρητή του λέβητα, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω στον ΠΙΝΑΚΑ 1 που 
περιλαμβάνεται στον ειδικό όρο με αρίθμηση 3 του παρόντος (εφεξής «το Δώρο») για κάθε νέο πελάτη (εφεξής «ο Πελάτης») που  
θα συνάψει σύμβαση προμήθειας φυσικού αέριου με την ELPEDISON (εφεξής η «Σύμβαση»).  
 

 
2. Προϋποθέσεις Ένταξης στην Προωθητική Ενέργεια:  

Ο Πελάτης για να ενταχθεί στην Προωθητική Ενέργεια πρέπει να υπογράψει τους παρόντες ειδικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν 
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με τη Σύμβαση. 
 
 

3. Δώρο: Το Δώρο (ήτοι το αντίστοιχο ποσό έκπτωσης σε  ευρώ όπως αναγράφεται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 ανά δυναμικότητα 
μετρητή του λέβητα) θα πιστώνεται στους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης για το χρονικό διάστημα από 1/12/2022 έως 
28/02/2023 (90 ημέρες) τμηματικά  υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία ημερών μήνα έκαστου εκδοθέντος λογαριασμού για το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα   (πχ 300/90 x 30). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 
Λέβητες με 

δυναμικότητα 
μετρητή G4 

έως G6  

Λέβητες με 
δυναμικότητα 

μετρητή 
μεγαλύτερη 
από G6 έως 

G10  

Λέβητες με 
δυναμικότητα 

μετρητή 
μεγαλύτερη 
από G10 έως 

G20 

Λέβητες με 
δυναμικότητα 

μετρητή 
μεγαλύτερη 
από G20 έως 

G40 

ΠΟΣΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

300€ 600€ 900€ 1.200€ 

 

 

 
 

 
4. Επιστροφή Δώρου σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης:  

Για Συμβάσεις Προμήθειας διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας 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 το αντίστοιχο συνολικό ποσό 
έκπτωσης σε ευρώ ανά δυναμικότητα μετρητή του λέβητα όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στον ΠΙΝΑΚΑ που περιλαμβάνεται 
στον ειδικό όρο με αρίθμηση 3 του παρόντος συμπ. Φ.Π.Α.} στον τελικό Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την 
ELPEDISON. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας 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 τη μισή αξία του αντίστοιχου ποσού 
έκπτωσης σε ευρώ ανά δυναμικότητα μετρητή του λέβητα όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στον ΠΙΝΑΚΑ που περιλαμβάνεται 
στον ειδικό όρο με αρίθμηση 3 του παρόντος συμπ. Φ.Π.Α.} στον τελικό Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την  
ELPEDISON. 
 

 
 

http://www.elpedison.gr/
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Στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2 ακολουθεί σχηματική αποτύπωση των ανωτέρω αναφερόμενων στον παρόντα ειδικό όρο με αρίθμηση 4:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
 

Επιστροφή Δώρου σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης:  

ΔΩΡΟ 300€ 600€ 900€ 1.200€ 

πριν την 
πάροδο δώδεκα 

(12) μηνών 
προμήθειας 

300€ 600€ 900€ 1.200€ 

μετά την 
πάροδο δώδεκα 

(12) μηνών 
προμήθειας και 

προ της 
παρόδου είκοσι 
τεσσάρων (24) 

μηνών 

150€ 300€ 450€ 600€ 

 
 
 

Ημερομηνία:  

 

Ονοματεπώνυμο:    

 

ΑΦΜ: _____________________________ 

 

ΗΚΑΣΠ: ________________ 

 

Υπογραφή: 
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