
 

 

 

 

 

           Πξνο ΔΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ   

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

          Θεζζαινλίθε, 22 Αππιλίος 2021 

Αμηόηηκνη θπξίεο θαη θύξηνη, Ο ΗΡΩΝ, ε πξώηε ηδηωηηθή εηαηξεία παξαγωγήο θαη πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ηωλ λέωλ αληαγωληζηηθώλ πξνγξακκάηωλ ηνπ , επηζπκεί λα πξνβεί 

ζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηωλ νηθηαθώλ παξνρώλ ειεθηξηζκνύ ηωλ ζηειερώλ ηεο Ένωζερ ηπαηιωηικών 

Πεπιθέπειαρ Αναηολικήρ  Μακεδονίαρ & Θπάκερ (ΔΠΔΑΜ/Θ), θαη  εμαζθάιηζε κόλν γηα ηα κέιε 

ηεο έλωζεο ηελ θάηωζη πξνζθνξά,  

Ο ΗΡΩΝ πξνζθέξεη , 

ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ UP ΟΜΙΛΙΚΟ 

 50% έκπηωζε, κε θάζε εκπξόζεζκε εμόθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, κε ηειηθή ηηκή ρξέωζεο 0,0550 

εμέπα / 0,039 νύσηα, ανεξαπηήηωρ καηανάλωζερ. 
 Μεδενική εγγύεζε / πξνθαηαβνιή κέζω ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πάγηαο εληνιήο, 

 Μενιαίορ ινγαξηαζκόο ειεθηξηζκνύ 

Δπηπξνζζέηωο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα ζηειέρε ηεο Έλωζεο πνπ επηζπκνύλ λα ππαρζνύλ ζε πξόγξακκα 

ειεθηξηζκνύ σωπίρ δέζμεςζε, λα επηιέμνπλ ην παξαθάηω νηθηαθό πξόγξακκα, 

ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ UP 

 45% έκπηωζε, κε θάζε εκπξόζεζκε εμόθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, κε ηειηθή ηηκή ρξέωζεο 0,0604 

εμέπα / 0,043 νύσηα ανεξαπηήηωρ καηανάλωζερ. 

 Υωπίρ καμία σπονική δέζμεςζε και σωπίρ πήηπα αποσώπεζερ. 

 20 εςπώ δώξν γηα θάζε ρξόλν παξακνλήο ζην πξόγξακκα ειεθηξηζκνύ, 

 Μεδενική εγγύεζε / πξνθαηαβνιή κέζω ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πάγηαο εληνιήο, 

 Γώπο εγγπαθήρ 50 εςπώ ζε θάζε δεύηεξε ζύλδεζε παξνρήο ειεθηξηζκνύ κε 24κελε ζύκβαζε 

 Μενιαίορ ινγαξηαζκόο ειεθηξηζκνύ,  

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

- Η αιιαγή παξόρνπ γίλεηαη απηόκαηα ρωξίο δηαθνπή ειεθηξηζκνύ θαη αεξίνπ, 

- Απαξαίηεηα έγγξαθα λέα αίηεζεο, ( ηαπηόηεηα, ηειεπηαίνο εθθαζαξηζηηθόο ινγαξηαζκόο 

πθηζηάκελνπ παξόρνπ, ηειεπηαία έλδεημε κεηξεηή) 

- Τπάξρεη  ε δπλαηόηεηα λα ππαρζνύλ ζε ΟΜΙΛΙΚΟ UP ζηελέσε πος είναι ςθιζηάμενοι πελάηερ 

ΗΡΩΝ ζε άλλο ππόγπαμμα. 
- Η πθηζηάκελε πξνζθνξά ΟΜΙΛΙΚΟΤ UP έρεη ηζρύ έωο 31/05/21 κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο 

εθόζνλ δεηεζεί  θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν ζε ΑΦΜ με ςπεπεζιακή ηαςηόηεηα, ελώ ε 

έληαμε ζε πξόγξακκα UP δεν έσει σπονικό πεπιοπιζμό λήξερ, κέρξη δηαζεζηκόηεηαο εκπνξηθώλ 

πξνγξακκάηωλ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ΑΦΜ κε πνιηηηθή ηαπηόηεηα 

ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ, 

- Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζύγκπιζερ οθέλοςρ κε ηνλ πθηζηάκελν πάξνρν ειεθηξηζκνύ ηωλ ζηειερώλ, 

απνζηέιινληαο ηνλ ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό ινγαξηαζκό. 
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Γηα ηα ζηειέρε ηεο Έλωζεο πνπ επηζπκνύλ λα ππαρζνύλ ζε πξόγξακκα Φπζηθνύ Αεξίνπ σωπίρ δέζμεςζε, 

ζηηο θαηά ηόπνπο πεξηνρέο πνπ ην ππνζηεξίδεη ην δίθηπν, ν ΗΡΩΝ εμαζθάιηζε ηα εμήο πξνλόκηα, 

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ 

 Σελ πην αληαγωληζηηθή  ζηαζεξή ηηκή θπζηθνύ αεξίνπ 0,0165 / kwh ζπλδπαζηηθά κε ηελ παξνρή 

ειεθηξηζκνύ, 

 Γώπο ηα 3 μενιαία πάγια Φπζηθνύ Αεξίνπ ηωλ θαινθαηξηλώλ κελώλ, 

 Υωπίρ δέζμεςζε και σωπίρ πήηπα αποσώπεζερ με 20 εςπώ δώξν γηα θάζε ρξόλν παξακνλήο ζην 

πξόγξακκα αεξίνπ 

 Γώπο εγγπαθήρ 50 εςπώ ζε θάζε δεύηεξε ζύλδεζε παξνρήο αεξίνπ κε 24κελε ζύκβαζε. 

 

 

 
 

ηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίλεζε,  

Βούλγαπε 38, Θεζζαλονίκε 54248, T+ 2310 331033 / 2310 383200 sbo@heronn.gr,  

Δλ. Βενιδέλος 38, Αλεξανδπούπολε, 25510 28923 / 6944 524 601 / 6932 240 856 
thrakienergy@gmail.com 

 

    Με εθηίκεζε, 

 

Απβανίηε Βαζιλεία 

Back Office Manager 

T+ 6944 443 273 
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