
 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «FIXED! BUSINESS 2» 
 
 

Α. Τιμοκατάλογος Προγράμματος «FIXED! Business 2» 

 

Επαγγελματκό 
Πρόγραμμα 
electricon 

Κατηγορία 
Τιμολογίου 

Χρέωση 
Ημερήσιας 

Κατανάλωσης 
(€/kWh) 

Xρέωση 
Παγίου/μήνα 

Χρέωση 
Ετήσιας 

Συνδρομής 

Έκπτωση 
Συνέπειας 
Ημερήσιας 
Ενέργειας 

Έκπτωση 
Ημερήσιας 
Ενέργειας 

“Dual Energy” 

Διάρκεια 

FIXED! BUSINESS 2 Γ22 0,08725 €/kWh Χ Χ 10% 3% ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

 

1. Ο παρών Τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Δήλωση Αποδοχής Όρων, τους Γενικούς Όρους Σύμβασης 

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

2. Ο Τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι, τέλη και οτιδήποτε 

άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις Αρμόδιες Αρχές. 

 
Β. Ειδικοί Όροι: 
 
 
1. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν για το Εμπορικό Πρόγραμμα electricon «FIXED! Business 2», τo οποίo 

προσφέρεται σε επαγγελματίες καταναλωτές με παροχές ισχύος πάνω από 25kVA και έως 250 kVΑ και με ημερήσιο μετρητή μόνο. 

2. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας, όπου ορίζεται διαφορετικά. 

3. Το Εμπορικό Πρόγραμμα electricon «FIXED! Business 2» προσφέρεται στον Πελάτη με έκπτωση συνέπειας 10%. Η έκπτωση συνέπειας παρέχεται στον Πελάτη 

λόγω εμπρόθεσμης εξόφλησης εκ μέρους του, του συνόλου των εκάστοτε εκδιδομένων έναντι ή εκκαθαριστικών λογαριασμών. Υπολογίζεται επί του εκάστοτε 

εκκαθαριστικού λογαριασμού και αποδίδεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Τέλος, η έκπτωση αφορά στην συνολική χρέωση αξίας για ημερήσια 

κατανάλωση της περιόδου για την οποία εκδίδεται ο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ» λογαριασμός.  

4. Η διάρκεια των Εμπορικού Προγράμματος electricon «FIXED! Business 2» ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της 

εκπροσώπησης του Πελάτη απο τον Προμηθευτή. 

5. Για πελάτες που συνάπτουν συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου με την ΕΛΙΝΟΙΛ, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν 

ταυτόχρονα ενεργές οι συμβάσεις τους (και οι 2 παροχές στο ίδιο ΑΦΜ και στην ίδια διεύθυνση), θα παρέχεται επιπλέον έκπτωση στις αρχικές χρεώσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας (έκπτωση “Dual Energy”) ίση με 3%.  

6. Το ύψος της Εγγύησης ορίζεται στην αξία της εκτιμώμενης κατανάλωσης 45 ημερών με ελάχιστο τα διακόσια ευρώ (200€). Η Εγγύηση χρεώνεται στον πρώτο (1ο) 

ή στον δεύτερο (2ο) Λογαριασμό. Εφόσον ο Πελάτης ενεργοποιήσει την αυτόματη εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας 

και ο Προμηθευτής λάβει σχετική ενημέρωση από την τράπεζα, η Εγγύηση θα επιστρέφεται στον Πελάτη με σχετική πίστωση του αμέσως επόμενου λογαριασμού. 

7. Από 01/01/2021 έως και 31/12/2021 θα εφαρμόζεται χρέωση Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ (Ε.Λ.ΑΠΕ) ίση με 0,002 €/kWh. 

8. Για κάθε μήνα παραμονής του πελάτη στα ανωτέρω προγράμματα και εφόσον είναι συνδρομητής της κάρτας προνομίων ΕΛΙΝ UP ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, θα του 

αποδίδονται στον λογαριασμό προνομίων του 200 πόντοι ανταμοιβής. Ο καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση/σύμβαση προμήθειας το κινητό 

τηλέφωνο που έχει συνδέσει με την κάρτα προνομίων του. Οι πόντοι UP ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ θα πιστώνονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης προμήθειας από τον πελάτη.   

9. Για το πρόγραμμα electricon «FIXED! Business 2» δεν ισχύει καμία ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας.  

 
 
Έλαβα γνώση των παραπάνω Τιμοκαταλόγων και Ειδικών Όρων και συμφωνώ. 
 

 
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ                      Ημερομηνία:  …  / …  / … 
 
  

 
 
 

 
Ιωάννης Αληγιζάκης       Γεώργιος Τσούνιας                                       Υπογραφή Πελάτη   
 

 


