
Άρθρο Ε1:  Αντικείµενο
Ε.1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι, οι οποίοι αφορούν στη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή 
«EcoDrive BUSINESS-el», επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
και υπερισχύουν οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ1.1 της Συµβάσεως. Ε.1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα 
του Προµηθευτή «EcoDrive BUSINESS-el» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε επαγγελµατικές παροχές, 
οι οποίοι είναι, νόµιµοι κάτοχοι ηλεκτρικού/ών αυτοκινήτου/ων. 

Άρθρο Ε2: ∆ιάρκεια
E2.1 Η διάρκεια του Εµπορικού Προγράµµατος «EcoDrive BUSINESS-el» ορίζεται στους δώδεκα (12)  µήνες και τίθεται σε ισχύ κατά την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων της Σύµβασης. E2.2 Μετά το πέρας των 
δώδεκα (12) µηνών, η Σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, διέπεται από τους Γενικούς Όρους και διατηρείται η ισχύς µόνο των υπό Ε3, Ε4 & 
Ε5 παρόντων Ειδικών Όρων ενώ οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται βάσει της Σταθερής Τιµής 
και της Χρέωσης Παγίου του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. E2.3 Σε 
περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση πριν από τη συµπλήρωση των δώδεκα (12) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται µε το ποσό που ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα (Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης), ανάλογα µε το 
µήνα Παύσης Εκπροσώπησης του Μετρητή του από τον Προµηθευτή, ήτοι:

Η Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης εφαρµόζεται ανά συµβολαιοποιηµένο Μετρητή του Πελάτη. Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Λογαριασµό 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προµηθευτή και θα συµψηφίζεται µε την Εγγύηση που έχει καταβάλει ο 
Πελάτης. Ε2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής τροποποιήσει, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σε Πελάτες, αιτιολογηµένα, τη Σταθερή Τιµή του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτή ορίζεται στην Αίτηση Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, πριν από τη συµπλήρωση των δώδεκα (12) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο 
Εµπορικό Πρόγραµµα «EcoDrive BUSINESS-el», ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει, επίσης σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας σε Πελάτες, την παρούσα Σύµβαση χωρίς να επιβαρυνθεί µε Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω Ειδικό Όρο 
Ε2.3.
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Μήνας Παύσης 
Εκπροσώπησης Μετρητή

Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης (€)

1ος      2ος        3ος       4ος       5ος       6ος        7ος        8ος        9ος       10ος       11ος     12ος

100       100        100        75         75         75         50          50           50          25          25         25
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Άρθρο Ε3: Προνόµια
Με την ένταξη του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «EcoDrive BUSINESS-el» και κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον 
Πελάτη τα εξής προνόµια: Ε3.1 ∆ωρεάν Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ίση µε εκατόν τριάντα κιλοβατώρες (130 kWh) µηνιαίως, η οποία θα 
εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού) επί της συνολικής µηνιαίας κατανάλωσης (kWh) ηλεκτρικής 
ενέργειας της Παροχής του. Πλέον συγκεκριµένα ο Προµηθευτής θα προσφέρει δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ίση µε εκατό τριάντα 
κιλοβατώρες (130 kWh) µηνιαίως από την Ηµεροµηνία Έναρξης της Εκπροσώπησης της Παροχής του Πελάτη, η οποία θα πιστώνεται στη συνολική 
µηνιαία κατανάλωση (kWh) ηλεκτρικής ενέργειας της Παροχής του και θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη, είτε Έναντι είτε 
Εκκαθαριστικό. Ε.3.2 ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο Πελάτης διαθέτει µετρητή διπλής εγγραφής, η δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
που ορίζεται ανωτέρω στον Ειδικό Όρο υπό Ε.3.1 θα πιστώνεται αποκλειστικά στη νυχτερινή µηνιαία κατανάλωση (kWh) ηλεκτρικής ενέργειας της 
Παροχής του Πελάτη και θα εφαρµόζεται σε κάθε Λογαριασµό του, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό. Συµφωνείται ρητώς ότι στην περίπτωση που κατά 
τη διάρκεια της Σύµβασης η συνολική εκάστοτε µηνιαία νυχτερινή κατανάλωση (kWh) ηλεκτρικής ενέργειας της Παροχής του Πελάτη υπολείπεται της 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας (130 kWh) που προσφέρει ∆ΩΡΕΑΝ µηνιαίως ο Προµηθευτής, η αντίστοιχη µηνιαία χρέωση για την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας της Παροχής του Πελάτη θα είναι µηδενική, θα εφαρµόζεται στον αντίστοιχο µηνιαίο Λογαριασµό του (είτε Έναντι είτε 
Εκκαθαριστικό) ενώ η τυχόν υπολειπόµενη δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) δε θα µεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόµενο µηνιαίο 
Λογαριασµό (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικό) του Πελάτη. Ε3.3 Πράσινο Πιστοποιητικό, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που 
κατανάλωσε ο Πελάτης στην Εγκατάστασή του και εκπροσωπείται από τον Προµηθευτή, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και 
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης). ∆ιευκρινίζεται ότι το Πράσινο Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ ετησίως και σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr. Ε.3.4 Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ∆ενδροφύτευσης, το οποίο θα παρέχεται 
από τον Προµηθευτή στον Πελάτη µετά την παραµονή του στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα για δώδεκα (12) συναπτούς µήνες και µε το οποίο θα 
βεβαιώνεται η συµβολή του Πελάτη στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής  ευθύνης του Προµηθευτή που λαµβάνουν χώρα σε συνεργασία µε διαφόρους 
Περιβαλλοντικούς Φορείς. Πλέον συγκεκριµένα για κάθε δώδεκα (12) συναπτούς µήνες παραµονής του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, 
ο Προµηθευτής θα αναλαµβάνει το κόστος αγοράς και φύτευσης ενός (1) δένδρου για λογαριασµό του Πελάτη στα πλαίσια αναδασώσεων και εν γένει 
δενδροφυτεύσεων, στις οποίες θα συµµετέχει ο Προµηθευτής.

Άρθρο Ε4: Έκπτωση 
Συµφωνείται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ο Προµηθευτής θα παρέχει στον Πελάτη έκπτωση είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) 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 «EcoDrive 
BUSINESS-el» 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 πέντε επί τοις εκατό (25%) επί των 
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εµπροθέσµως εξοφληµένου Λογαριασµού, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού (εξαιρουµένης της Χρέωσης Παγίου), η 
οποία θα πιστώνεται στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη.

Άρθρο Ε5: Υπηρεσία «E-BILL»
Ρητώς συµφωνείται ότι ο Πελάτης, µε την ένταξή του στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή  «EcoDrive BUSINESS-el», αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
την ηλεκτρονική αποστολή του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού του (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού), παραιτούµενος του δικαιώµατός του να 
λαµβάνει αυτόν σε έντυπη µορφή.


