
  

electricon Επαγγελματικό Νυχτερινό 365 

Ειδικοί Όροι Προγράμματος 

 

Άρθρο Ε1: Αντικείμενο 
ΕΕΕΕ    1.11.11.11.1        To παρόν Εμπορικό Πρόγραμμα προσφέρει στον Πελάτη που θα το επιλέξει την μειωμένη νυχτερινή 
χρέωση για όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και για όλη την διάρκεια του Προγράμματος, όπως αυτή 
ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο Ε2.1.  
ΕΕΕΕ    1.21.21.21.2 Ρητά συμφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Πελάτη στο παρόν 
Εμπορικό Πρόγραμμα, υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων. 
 
Άρθρο Ε2: Διάρκεια 
ΕΕΕΕ    2.12.12.12.1    Η διάρκεια του Εμπορικού Προγράμματος «electricon Επαγγελματικό Νυχτερινό 365» ορίζεται στους 
δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και συγκεκριμένα αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης 
του Πελάτη από τον Προμηθευτή.  
ΕΕΕΕ    2222....2222    Μετά το πέρας των δώδεκα (12) μηνών, παύει η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων και η Σύμβαση 
μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και διέπεται από τους Γενικούς Όρους, υπό την επιφύλαξη της διατήρησης 
σε ισχύ του άρθρου  Ε3 του παρόντος («Τιμές»). 
 
Άρθρο Ε3: Τιμές 
ΕΕΕΕ    3.13.13.13.1    Υπό την επιφύλαξη του ως άνω Ειδικού Όρου Ε2.2, η Συμφωνηθείσα Τιμή για κατανάλωση ρεύματος 
ορίζεται σε 0,06590 €/kWh ανεξαρτήτως του ύψους αυτής.  
ΕΕΕΕ    3333....2222 Υπό την επιφύλαξη του ως άνω Ειδικού Όρου Ε2.2, η Πάγια Χρέωση, ανεξαρτήτως τύπου παροχής 
(μονοφασική, τριφασική, με ή χωρίς μετρητή διπλής εγγραφής), ορίζεται στο ποσό των τριανταπέντε λεπτών 
(0,35 €) ανά ημέρα. Στις ανωτέρω τιμές (του Άρθρου Ε3) δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε αναλογών Φ.Π.Α. 
 
Άρθρο Ε4: Εγγύηση 
Το ύψος της Εγγύησης ορίζεται ίσο με το εκτιμώμενο ποσό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σαράντα πέντε 
(45) ημερών. Η Εγγύηση χρεώνεται στον πρώτο (1ο) ή στον δεύτερο (2ο) Λογαριασμό. Εφόσον ο Πελάτης  
ενεργοποιήσει την αυτόματη εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης και ο Προμηθευτής λάβει 
σχετική ενημέρωση απο την τράπεζα, η Εγγύηση θα επιστρέφεται στον Πελάτη με σχετική πίστωση του αμέσως 
επόμενου λογαριασμού. 
 
Άρθρο Ε5: Πρόωρη Αποχώρηση 
Σε περίπτωση που ο Πελάτης, κατά παρέκκλιση των διαλαμβανόμενων στον όρο Γ11 των Γενικών Όρων, 
καταγγείλει την Σύμβαση πριν από την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
εκπροσώπησης του Πελάτη από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα 
τελικής παραμονής στο Πρόγραμμα με το ποσό του περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα («Επιβάρυνση 
Αποχώρησης»). Ο Πελάτης θα καταβάλει υποχρεωτικά την Επιβάρυνση Αποχώρησης στον Προμηθευτή, η οποία 
με την καταγγελία της Σύμβασης θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή (επιβαρύνοντας τον Τελικό 
Εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας). 
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