
 

 

           

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «GAS HOME FX» 

Ε1: Αντικείµενο 

Ε1.1 Σο Εµπορικό Πρόγραµµα «GAS HOME FX» του Προµθκευτι «ΘΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ», προςφζρει ςτουσ Οικιακοφσ Πελάτεσ 

που κα το επιλζξουν, ςτακερι τιµι φυςικοφ αερίου για κάκε μινα. Ε1.2 Ρθτϊσ ςυµφωνείται ότι οι παρόντεσ Ειδικοί Όροι που ςχετίηονται µε τθ ςυµµετοχι 

του Πελάτθ ςτο Πρόγραµµα «GAS HOME FX» του Προµθκευτι κακϊσ και οι Ειδικοί Όροι που αναγράφονται ςτθν δεόντωσ και νοµίµωσ ςυµπλθρωµζνθ και 

υπογεγραµµζνθ Αίτθςθ, υπεριςχφουν οιωνδιποτε αντικζτων Γενικϊν Όρων. Ε1.3 Σο Πρόγραµµα «GAS HOME FX» απευκφνεται ςε οικιακοφσ καταναλωτζσ 

φυςικοφ αερίου ςε όλθ τθν Ελλάδα µε αυτόνοµθ κζρµανςθ και για αυτόνοµεσ οικιακζσ παροχζσ Ηεςτοφ Νεροφ και Κουηίνασ.  

 

Ε2: Διάρκεια 

E2.1 Θ διάρκεια του Προγράµµατοσ «GAS HOME FX» ορίηεται ςε αορίςτου χρόνου και τίκεται ςε ιςχφ κατά τθν Θµεροµθνία Ζναρξθσ Προµικειασ  

ωσ αυτι ειδικότερα ορίηεται ςτο Άρκρο Γ4 των Γενικϊν Όρων τθσ φµβαςθσ. 

 

Ε3: Χρεώςεισ - Ειδικζσ Προςφορζσ 

Ε3.1 Ανταγωνιςτικζσ Χρεϊςεισ: Ρθτά ςυµφωνείται ότι ςτα πλαίςια του Εµπορικοφ Προγράµµατοσ του Προµθκευτι «GAS HOME FX» θ τιµι Χρζωςθσ 
Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου (εφεξισ «υµφωνθκείςα Σιµι») κα διαµορφϊνεται ωσ Σελικι Χρζωςθ Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου βάςει του 

παρακάτω πίνακα Ανταγωνιςτικϊν Χρεϊςεων. Ε3.2. «Δώρο Παραµονισ» αξίασ είκοςι ευρϊ (20,00€) για κάκε δϊδεκα (12) ςυναπτοφσ 
µινεσ παραµονισ του Πελάτθ ςτο εν κζµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, το οποίο κα πιςτϊνεται ςτον αµζςωσ επόµενο  Λογαριαςµό µετά τθ 

ςυµπλιρωςθ εκάςτοτε χρονικισ περιόδου δϊδεκα (12) ςυναπτϊν µθνϊν κατά τα ανωτζρω. Διευκρινίηεται ότι το πρϊτο (1ο) «Δϊρο 

Παραµονισ» κα πιςτωκεί ςτο Λογαριαςµό του Πελάτθ που κα εκδοκεί τον επόµενο µινα µετά τθ ςυµπλιρωςθ δϊδεκα (12) ςυναπτϊν 

µθνϊν παραµονισ του ςτο εν κζµατι Εµπορικό Πρόγραµµα και θ διαδικαςία αυτι κα επαναλαµβάνεται, κατά τον ίδιο τρόπο, µετά τθν 

εκάςτοτε ςυµπλιρωςθ δϊδεκα (12) ςυναπτϊν µθνϊν παραµονισ του Πελάτθ ςτο Εµπορικό Πρόγραµµα «GAS HOME FX». Ε3.3. Ρθτϊσ 

ςυµφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ αποχωριςει κατά το εκάςτοτε χρονικό διάςτθµα δϊδεκα (12) µθνϊν µετά τθ λιψθ του 
αντίςτοιχου «Δϊρου Παραµονισ», ςφµφωνα µε όςα ορίηονται ςτον Ειδικό Όρο Ε3.2. ανωτζρω, το ποςό αυτό  των είκοςι (20) ευρϊ κα 

χρεϊνεται δια ςυµψθφιςµοφ ςτον Σελικό Εκκακαριςτικό Λογαριαςµό του Πελάτθ.  
 

GAS HOME FX 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σο 35% τθσ Μθνιαίασ Κατανάλωςθσ Εντελϊσ Δωρεάν κάκε Μινα  

ΔΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 20€ 
Δώρο Παραµονισ αξίασ είκοςι ευρϊ (20,00€) για κάκε δϊδεκα (12) ςυναπτοφσ µινεσ παραµονισ του Πελάτθ 

Σελικι Χρζωςθ Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου* (€/kWh)  

0,0195 

Πάγιο (€/ Μινα) **  

3,40 
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* τθν Σελικι Χρζωςθ Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου, ςυµπεριλαµβάνεται θ 35% Δωρεάν Κατανάλωςθ Φυςικοφ Αερίου. 

* Θ υµφωνθκείςα Σιµι, επί τθσ οποίασ εφαρµόηεται θ Δωρεάν Ποςότθτα Φυςικοφ Αερίου του Προγράµµατοσ GAS HOME FX, είναι 0,030€/kWh. 

** ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΤ: Δεν κα ιςχφει θ Χρζωςθ Παγίου για τουσ µινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο και Αφγουςτο. 
 

• Χωρίσ χρζωςθ εγγφθςθσ: Δεν κα καταβάλλεται Εγγφθςθ ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ τθσ αυτόµατθσ εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ µζςω πάγιασ 

εντολισ τραπζηθσ. 
• τισ ανωτζρω τιµζσ δεν ςυµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
• Θ Δωρεάν ποςότθτα Φυςικοφ Αερίου κα υπολογίηεται επί τθσ αρχικισ ςυνολικισ µθνιαίασ κατανάλωςθσ (kWh) φυςικοφ αερίου και κα εφαρµόηεται 

αποκλειςτικά ςτθ υµφωνθκείςα Σιµι που ορίηεται ανωτζρω ςτον ειδικό όρο Ε.3.1. 
• Θ Δωρεάν Ποςότθτα Φυςικοφ Αερίου κα παρζχεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φµβαςθσ και κα υπολογίηεται ςε κάκε Λογαριαςµό του Πελάτθ (είτε 

Ζναντι είτε Εκκακαριςτικοφ) επί τθσ αρχικισ ςυνολικισ µθνιαίασ κατανάλωςθσ (kWh) φυςικοφ αερίου.  
 

Ε4: Ρυκµιηόµενεσ & Λοιπζσ Χρεώςεισ 

Ε.4.1  Χρζωςθ Μεταφοράσ & Διανοµισ: Όλοι οι καταναλωτζσ που κάνουν χριςθ των υποδοµϊν φυςικοφ αερίου του Ελλθνικοφ υςτιµατοσ 

Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΜΦΑ) και του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανοµισ Φυςικοφ Αερίου, επιβαρφνονται µε τισ αντίςτοιχεσ ρυκµιηόµενεσ 

χρεϊςεισ µεταφοράσ (ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017, ΦΕΚ Β’ 3513/01.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017) και διανοµισ (ΡΑΕ 346/2016, ΡΑΕ 3 47/2016, 

ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016) όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν. Ε.4.2 Λοιπζσ Χρεϊςεισ: Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ (Ν. 3986/2011 & Ν. 4389/2016), 

Ειδικό Σζλοσ ΔΕΣΕ 0,5% (Ν. 2093/1992, Ν.2960/2001): 0,5% επί του ςυνόλου των χρεϊςεων, των φόρων δυναµικότθτασ και του ΕΦΚ, Σ ζλοσ 

Αςφάλειασ Εφοδιαςµοφ (Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Β' 2536/23.09.2014), όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν. Ε.4.3 τθ ςυνολικι αξία των Χρεϊςεων του 

Λογαριαςµοφ (ιτοι Χρζωςθ Προµικειασ, Μεταφοράσ, Διανοµισ, ΕΦΚ και Σζλοσ Αςφάλειασ Εφοδιαςµοφ), εφαρµόηεται Φ.Π.Α. 6%. Ε.4.4 Οι 

Ρυκµιηόµενεσ & Λοιπζσ Χρεϊςεισ εφαρµόηονται επί του ςυνόλου τθσ εκάςτοτε καταµετρθκείςασ ποςότθτασ Φυςικοφ Αερίου. 

 
Ε5: Εγγφθςθ 
Σο φψοσ τθσ Εγγφθςθσ ορίηεται ίςο µε εξιντα ευρϊ (60€). Θ Εγγφθςθ καταβάλλεται ςτον πρϊτο (1o) Λογαριαςµό. Δεν κα καταβάλλετα ι Εγγφθςθ ςε 
περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ αυτόµατθσ εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ µζςω πάγιασ εντολισ τραπζηθσ. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει καταβλθκεί 
Εγγφθςθ από τον Πελάτθ προσ τον Προµθκευτι, αυτι κα πιςτϊνεται ςτον επόµενο Λογαριαςµό µετά τθν ενεργοποίθςθ από τον πελάτθ τθσ 
αυτόµατθσ εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ µζςω πάγιασ εντολισ τραπζηθσ. 
 
 

 

       Τπογραφι Πελάτθ 
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