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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «UP 1»

Με τους παρόντες Ειδικούς Όρους συµφωνείται ρητώς ότι ο Προµηθευτής θα προσφέρει στους Πελάτες του Εµπορικού Προγράµµατος «UP 1»
τα εξής αναγραφόµενα Προνόµια:                                                                                        

1. Έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) 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 «UP 1», 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 σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) 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.

2. «∆ώρο Παραµονής» αξίας είκοσι ευρώ (20,00€) για κάθε δώδεκα (12) συναπτούς µήνες παραµονής του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό
Πρόγραµµα, το οποίο θα πιστώνεται στον αµέσως επόµενο  Λογαριασµό µετά τη συµπλήρωση εκάστοτε χρονικής περιόδου δώδεκα (12) συναπτών
µηνών κατά τα ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι το πρώτο (1ο) «∆ώρο Παραµονής» θα πιστωθεί στο Λογαριασµό του Πελάτη που θα εκδοθεί τον 
επόµενο µήνα µετά τη συµπλήρωση δώδεκα (12) συναπτών µηνών παραµονής του στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα και η διαδικασία αυτή θα
επαναλαµβάνεται, κατά τον ίδιο τρόπο, µετά την εκάστοτε συµπλήρωση δώδεκα (12) συναπτών µηνών παραµονής του Πελάτη στο Εµπορικό
Πρόγραµµα «UP 1»                                                                                                       

3. Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης αποχωρήσει κατά το εκάστοτε χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών µετά τη λήψη του
αντίστοιχου «∆ώρου Παραµονής», σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 2 ανωτέρω, το ποσό αυτό  των είκοσι (20) ευρώ θα χρεώνεται δια
συµψηφισµού στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη.                                             


