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GAS FLEX ECONOMY

Τελική Χρέωση Προµήθειας Φυσικού Αερίου * (€/kWh)

Πάγιο (€/ Μήνα) **

(Οριστική Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας + 0,006) * 0,65

3,40

Ε1: Αντικείµενο
Ε1.1 Το Εµπορικό Πρόγραµµα «GAS FLEX ECONOMY » του Προµηθευτή «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προσφέρει στους Οικιακούς Πελάτες 
που θα το επιλέξουν µια ξεκάθαρη και χαµηλή τιµή Προµήθειας φυσικού αερίου κάθε µήνα για είκοσι τέσσερις (24) µήνες.  Ε1.2 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες 
Ειδικοί Όροι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο Πρόγραµµα «GAS FLEX ECONOMY » του Προµηθευτή καθώς και οι Ειδικοί Όροι που αναγράφονται 
στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση, υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων Γενικών Όρων. Ε1.3 Το Πρόγραµµα «GAS FLEX 
ECONOMY » απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα µε αυτόνοµη θέρµανση και για αυτόνοµες οικιακές παροχές χρήσης 
Ζεστού Νερού και Κουζίνας.  
Ε2: ∆ιάρκεια
E2.1 Η διάρκεια του Εµπορικού Προγράµµατος «GAS FLEX ECONOMY » ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και τίθεται σε ισχύ κατά την Ηµεροµηνία

 Έναρξης Προµήθειας ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο Γ4 των Γενικών Όρων της Σύµβασης. E2.2 Μετά το πέρας των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, 
παύει η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων, η Σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, διέπεται από τους Γενικούς Όρους και η χρέωση της κατανάλωσης

 του φυσικού αερίου θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το «Βασικό Πρόγραµµα» «GAS FLEX ECONOMY » του Προµηθευτή, χωρίς τις ειδικές προσφορές ή/και 
εκπτώσεις, όπως αυτό θα ισχύει κατά το χρόνο µετατροπής της Σύµβασης σε αορίστου χρόνου E2.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση

 πριν από τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-τών του Πελάτη από τον 
Προµηθευτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης το οποίο ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80) Ευρώ, εφόσον η καταγγελία της 
Σύµβασης πραγµατοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήµατος των δώδεκα (12) µηνών του πρώτου (1ου) έτους της διάρκειας του παρόντος Εµπορικού 
Προγράµµατος, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω Ειδικό Όρο Ε2.1 και στο ποσό των σαράντα (40) Ευρώ εφόσον η καταγγελία της Σύµβασης πραγµατοποιηθεί

 εντός του χρονικού διαστήµατος των δώδεκα (12) µηνών του δευτέρου 2ου έτους της διάρκειας του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος. Το Τέλος Πρόωρης
 Αποχώρησης εφαρµόζεται ανά συµβολαιοποιηµένο Μετρητή του Πελάτη. Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό Κατανάλωσης
 Φυσικού Αερίου που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προµηθευτή, και θα συµψηφίζεται µε την Εγγύηση που έχει καταβάλει ο Πελάτης. 

Ε3: Χρεώσεις - Ειδικές Προσφορές
Ε3.1 Ανταγωνιστικές Χρεώσεις: Ρητά συµφωνείται ότι στα πλαίσια του Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή «GAS FLEX ECONOMY » η Αναλογική Τιµή

 Χρέωσης Προµήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής «Συµφωνηθείσα Τιµή») θα προκύπτει, ανά µήνα, από την Οριστική  Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης της Εκάστοτε
 Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας, όπως αυτή δηµοσιεύεται κάθε µήνα  στην  ιστοσελίδα  της  ∆ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (∆ΕΠΑ) (http://www.depa.gr) συν ένα 

Περιθώριο Εµπορίας (Pc) ίσο µε 0,006 €/kWh: 

* Στην Τελική Χρέωση Προµήθειας Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβάνεται η 35% ∆ωρεάν Κατανάλωση Φυσικού Αερίου.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ EXTRA ∆ΩΡΕΑΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Το 10% της Μηνιαίας Κατανάλωσης
Εντελώς ∆ωρεάν κάθε Μήνα για 

δύο (2) ολόκληρα χρόνια

Το 25% της Μηνιαίας Κατανάλωσης
Εντελώς ∆ωρεάν κάθε Μήνα για 

δύο (2) ολόκληρα χρόνια

** ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ: Σε όλη τη διάρκεια της Σύµβασης δε θα ισχύει η Χρέωση Παγίου για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο
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Υπογραφή Πελάτη

• 

• 

Ε3.2: Ρυθµιζόµενες & Λοιπές Χρεώσεις
Ε.3.2.1 Χρέωση Μεταφοράς & ∆ιανοµής: Όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδοµών φυσικού αερίου του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, επιβαρύνονται µε τις αντίστοιχες ρυθµιζόµενες χρεώσεις µεταφοράς 
(ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017, ΦΕΚ Β’ 3513/01.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017) και διανοµής (ΡΑΕ 346/2016, ΡΑΕ 347/2016, ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016) όπως 
αυτές εκάστοτε  ισχύουν. Ε.3.2.2 Λοιπές Χρεώσεις: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ν. 3986/2011 & Ν. 4389/2016), Ειδικό Τέλος ∆ΕΤΕ 0,5% (Ν. 2093/1992, 
Ν.2960/2001): 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναµικότητας και του ΕΦΚ, Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 43/2016), Τέλος 
Ασφάλειας Εφοδιασµού (Ν.4001/2011, ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14), όπως αυτές εκάστοτε  ισχύουν. Ε.3.2.3 Στη συνολική αξία των Χρεώσεων του Λογαριασµού 
(ήτοι Χρέωση Προµήθειας, Μεταφοράς, ∆ιανοµής, ΕΦΚ, Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού και Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ), εφαρµόζεται Φ.Π.Α. 6%. Ε.3.2.4 Οι 
Ρυθµιζόµενες & Λοιπές Χρεώσεις εφαρµόζονται επί του συνόλου της εκάστοτε καταµετρηθείσας ποσότητας Φυσικού Αερίου.

Ε4: Εγγύηση
Η Εγγύηση του Προγράµµατος ορίζεται στα εξήντα ευρώ (60€). Η Εγγύηση καταβάλλεται στον πρώτο (1ο) Λογαριασµό. ∆εν θα καταβάλλεται Εγγύηση σε 
περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόµατης εξόφλησης του Λογαριασµού µέσω πάγιας εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση κατά την 
οποία έχει καταβληθεί Εγγύηση από τον Πελάτη προς τον Προµηθευτή, αυτή θα πιστώνεται στον επόµενο Λογαριασµό µετά την ενεργοποίηση από τον 
Πελάτη της αυτόµατης εξόφλησης του Λογαριασµού µέσω πάγιας εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας.

Χωρίς χρέωση εγγύησης: ∆εν θα καταβάλλεται Εγγύηση σε περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόµατης εξόφλησης του Λογαριασµού µέσω πάγιας 
εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας.
Η Οριστική Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης της Εκάστοτε Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας ∆ΕΠΑ δηµοσιεύεται σε $/kWh και θα µετατρέπεται σε €/kWh κάθε µήνα,
µε την ισοτιµία ευρώ/δολαρίου (€/$) της 7ης εργάσιµης ηµέρας κάθε µήνα όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html. 
Η τιµή Προµήθειας φυσικού αερίου στρογγυλοποιείται στο 9ο δεκαδικό ψηφίο.
Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Η ∆ωρεάν ποσότητα Φυσικού Αερίου θα υπολογίζεται επί της  αρχικής συνολικής µηνιαίας κατανάλωσης (kWh) φυσικού αερίου και θα εφαρµόζεται 
αποκλειστικά στη Συµφωνηθείσα Τιµή που ορίζεται ανωτέρω στον ειδικό όρο Ε.3.1.
Η ∆ωρεάν Ποσότητα Φυσικού Αερίου της Ειδικής Προσφοράς θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και  θα υπολογίζεται σε κάθε 
Λογαριασµό του Πελάτη (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού) επί της αρχικής συνολικής µηνιαίας κατανάλωσης (kWh) φυσικού αερίου.
H EXTRA ∆ωρεάν Ποσότητα Φυσικού Αερίου  θα παρέχεται επιπλέον της ∆ωρεάν Ποσότητας Φυσικού Αερίου της Ειδικής Προσφοράς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης, θα υπολογίζεται σε κάθε Λογαριασµό του Πελάτη (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού) επί της αρχικής συνολικής µηνιαίας 
κατανάλωσης (kWh) φυσικού αερίου και θα δίδεται ως επιβράβευση της εµπρόθεσµης εξόφλησης του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού. Πλέον 
συγκεκριµένα ο Προµηθευτής θα προσφέρει την EXTRA ∆ωρεάν Ποσότητα Φυσικού Αερίου από την Ηµεροµηνία Έναρξης της Εκπροσώπησης του 
Μετρητή του Πελάτη και ο Πελάτης θα επωφελείται της επιπλέον αυτής ∆ωρεάν Ποσότητας Φυσικού Αερίου υπό την προϋπόθεση της εµπρόθεσµης 
εξόφλησης του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού του (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού) µέχρι και την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξεως αυτού και 
εφόσον δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Προµηθευτή. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης εκάστου Λογαριασµού (είτε Έναντι 
είτε Εκκαθαριστικού) από τον Πελάτη, ο Προµηθευτής θα χρεώνει την EXTRA Ποσότητα Φυσικού Αερίου του µη εµπροθέσµως εξοφληµένου 
Λογαριασµού του Πελάτη στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού).
Οι Γενικοί Όροι Γ6.3 και Γ6.4 της Σύµβασης δεν εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή «GAS 
FLEX ECONOMY », όπως αυτή ορίζεται στον ως άνω Ειδικό Όρο Ε2.1.
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