
ΗΡΩΝ 
Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 115 26 Αθήνα (κεντρικά γραφεία)
Τηλ:  213 03 33 000 - Fax:  213 00 75 499
heron.gr - customercare@heron.gr

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 115 26 Αθήνα (κεντρικά γραφεία)
Τηλ:  213 03 33 000 - Fax:  213 00 75 498
heron.gr - customercare@heron.gr

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «GENEROUS BUSINESS L»

Άρθρο Ε1: Αντικείµενο
Ε1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «GENEROUS 
BUSINESS L», οι οποίοι επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων  Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο 1.1 της Συµβάσεως. Ε1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του 
Προµηθευτή «GENEROUS BUSINESS L», απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και υφιστάµενους Πελάτες του Προµηθευτή, µε επαγγελµατικές Παροχές µε 
συµφωνηµένη Ισχύ άνω των 25 kVA.

Άρθρο Ε2: ∆ιάρκεια
E2.1 Η διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «GENEROUS BUSINESS L», ορίζεται για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1.8.2022 έως 
την 1.7.2023 εκτός αν παραταθεί η διάρκεια ισχύος των έκτακτων ρυθµίσεων του Άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (Α’ 129), ως εκάστοτε τροποποιηµένο 
ισχύει, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ή λήξει πριν την 1.7.2023 εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισµός 
Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόµενης Ηµέρας κατά το άρθρο 12Α του Ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως εκάστοτε τροποποιηµένο ισχύει. E2.2 Το Εµπορικό 
Πρόγραµµα «GENEROUS BUSINESS L» τίθεται σε ισχύ κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εν θέµατι Εµπορικό 
Πρόγραµµα του Προµηθευτή, ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων της Συµβάσεως. E2.3 Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος 
του Εµπορικού Προγράµµατος «GENEROUS BUSINESS L», παύει η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων, η Σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και 
οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι αυτές που θα ισχύουν τότε στο Βασικό Εµπορικό Πρόγραµµα 
Κυµαινόµενης Χρέωσης Προµήθειας του Προµηθευτή για  επαγγελµατικές Παροχές µε συµφωνηµένη Ισχύ άνω των 25 kVA.

Άρθρο Ε3: Χρεώσεις
E3.1 Η κυλιόµενα ανά µήνα Σταθερή Χρέωση Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) & η Χρέωση Παγίου του Εµπορικού Προγράµµατος «GENEROUS 
BUSINESS L», όπως ορίζονται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Συµβάσεως, θα αναρτώνται έως την εικοστή (20η) ηµέρα του 
προηγούµενου µήνα (Μ-1) πριν από το µήνα εφαρµογής «Μ» αυτών στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr και θα τροποποιούνται άπαξ 
µηνιαίως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εν θέµατι Εµπορικού Προγράµµατος. Ο Πελάτης θα µπορεί να λαµβάνει γνώση των ανωτέρω Χρεώσεων καθώς 
και να παρακολουθεί την ιστορικότητα αυτών αποκλειστικά µέσω της ιστοσελίδας του Προµηθευτή www.heron.gr. Ε3.2 Η κατανάλωση εκάστου 
εκδοθέντος Λογαριασµού του Πελάτη θα υπολογίζεται ανά ηµερολογιακό µήνα και θα χρεώνεται βάσει της κυλιόµενα Σταθερής Χρέωσης Προµήθειας 
& της Χρέωσης Παγίου που έχουν αναρτηθεί για να εφαρµοστούν τον αντίστοιχο ηµερολογιακό µήνα, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Όρο Ε3.1 ανωτέρω.  
Ε.3.3 ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα κατανάλωσης εκάστου Λογαριασµού του Πελάτη περιλαµβάνει περισσότερους του ενός 
(1) ηµερολογιακούς µήνες, η συνολική  κατανάλωση της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασµό, θα κατανέµεται 
ανά ηµερολογιακό µήνα, υπολογιζόµενου αναλογικά των ηµερών του κάθε µήνα εφαρµογής (Αρχή Αναλογικότητας Ηµερών).

Άρθρο Ε4: Προνόµια
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Εµπορικού Προγράµµατος «GENEROUS BUSINESS L», όπως αυτή ορίζεται στον Όρο Ε2.1 ανωτέρω, ∆ΕΝ θα εφαρµόζεται 
η Χρέωση Αναπροσαρµογής Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως αυτή περιγράφεται στους Γενικούς Όρους 7.3 έως 7.5 της Συµβάσεως.

Άρθρο Ε5: Εκπτώσεις
Ε5.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ: Έκπτωση είκοσι επί τοις εκατό (20%) επί των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού (εξαιρουµένης της Χρέωσης 
Παγίου) ως επιβράβευση, στην περίπτωση της εµπρόθεσµης εξόφλησης του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού. Πλέον συγκεκριµένα, όταν ο Πελάτης 
του Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή «GENEROUS BUSINESS L» εξοφλεί το σύνολο του Λογαριασµού του (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικού), 
µέχρι και την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξεως αυτού και δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Προµηθευτή, τότε ο Προµηθευτής θα παρέχει 
έκπτωση είκοσι επί τοις εκατό (20%) επί των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εµπροθέσµως εξοφληµένου Λογαριασµού (εξαιρουµένης της Χρέωσης 
Παγίου), είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού, η οποία θα πιστώνεται στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη.


