
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 «UP 4 ALL»

Άρθρο Ε1: Αντικείµενο
Ε1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «UP 4 
ALL», 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 παρούσης. Ε1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «UP 4 
ALL» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές παροχές.

Άρθρο Ε2: Τιµές & Εκπτώσεις
Συµφωνείται ρητά ότι  µε την ένταξη του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «UP 4 ALL» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού ο Προµηθευτής θα παρέχει 
έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί της αρχικής συµφωνηθείσας τιµής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 0,10800€/kWh. Ως εκ τούτου η 
Τελική Συµφωνηθείσα Τιµή θα είναι: Για την ηµερήσια & νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, 0,05940 
€/kWh. Χρέωση Παγίου ανά ηµερολογιακό µήνα, υπολογιζόµενου ως τριάντα (30) ηµέρες και για κατανάλωση από 0-800 kWh τετραµηνιαίως, 
τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (4,30€) µε έγχαρτο Λογαριασµό ή τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (3,80€) µε την υπηρεσία «E-BILL». Χρέωση  Παγίου ανά 
ηµερολογιακό µήνα, υπολογιζόµενου ως τριάντα (30) ηµέρες και για  κατανάλωση από 801-1400 kWh τετραµηνιαίως, πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 
(5,30 €) µε έγχαρτο Λογαριασµό ή τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €) µε την υπηρεσία «E-BILL». Χρέωση Παγίου ανά ηµερολογιακό µήνα, 
υπολογιζόµενου ως τριάντα (30) ηµέρες και για  κατανάλωση από 1401-2000 kWh τετραµηνιαίως, έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (6,30 €) µε έγχαρτο 
Λογαριασµό ή πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (5,80 €) µε την υπηρεσία «E-BILL». Χρέωση Παγίου ανά ηµερολογιακό µήνα, υπολογιζόµενου ως τριάντα 
(30) ηµέρες και για  κατανάλωση από 2001 και άνω kWh τετραµηνιαίως, επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (7,30 €) µε έγχαρτο Λογαριασµό ή έξι ευρώ και 
ογδόντα λεπτά (6,80 €) µε την υπηρεσία «E-BILL». 

Άρθρο Ε3: Προνόµια
Ρητώς συµφωνείται ότι µε την ένταξη του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «UP 4 ALL» και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού ο Προµηθευτής θα 
παρέχει τα εξής Προνόµια:
Ε3.1 «∆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 της 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 4 ALL».
Ε3.2 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 στον Ειδικό Όρο Ε3.1 ανωτέρω, το ποσό αυτό  των είκοσι (20) ευρώ θα χρεώνεται δια 
συµψηφισµού στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη.
Ε3.3 Υπηρεσία «E-BILL»: Ο Πελάτης, µε την ένταξή του στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «UP 4 ALL»,  έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την 
ηλεκτρονική αποστολή του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού του (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού, συµπεριλαµβανοµένου του Τελικού 
Εκκαθαριστικού), παραιτούµενος του δικαιώµατός του να λαµβάνει αυτόν σε έντυπη µορφή και να επωφεληθεί των χαµηλότερων Χρεώσεων Παγίου 
που ορίζονται στον ειδικό όρο Ε2 ανωτέρω.


