
Οι μεταβλητές που εξέτασε το λογισμικό

>

✓ Εγγυόμαστε τη χαμηλότερη τιμή ανά kWh ή
τα χρήματά σας πίσω

✓ 19 πάροχοι
✓ 71 προγράμματα
✓ Προσφορές-Εκπτώσεις
✓ Φόροι και Τέλη
✓ Σταθερότητα Τιμής
✓ Διάρκεια Συμβολαίου
✓ Εγγύησης παροχών
✓ Υποχρεωτική Παραμονή
✓ Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) 

✓ Ηλεκτρονική καταχώρηση μέτρησης
✓ Πράσινο τιμολόγιο
✓ Ebill

Αναγνωρισικό αναφοράς: Energy Prime Compare
Κατηγορία: Ηλεκτρικό ρεύμα για την επιχείρηση
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Χρέωση 
ενέργειας ημέρας 

[€/kWh]

Χρέωση ενέργειας 
νύχτας [€/kWh]

Τι θα πληρώσετε 
πραγματικά ανά kWh*:

ME ΣΥΝΕΠΕΙΑ X,XXX X,XXX X.XXXXXX

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ X,XXX X,XXX

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία μας

Άρα, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα επωφεληθείτε από την επίτευξη 
ενός πιο αποδοτικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος εάν αλλάξετε στο:

Αποτέλεσμα

Ο αλιγόριθμος μας έχει επιλέξει το καλύτερο πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος και πάροχο αυτόματα για 
εσάς, αναλύοντας και συκρίνοντας τα ακόλουθα προγράμματα και παρόχους της αγοράς:

Κατάταξη Πάροχος Πρόγραμμα

Τιμή ανά kWh που θα πληρώσετε 
πραγματικά, η οποία περιλαμβάνει 
όλες τις χρεώσεις του προγράματος

Ποσοστό
Εξοικονόμησης

1 0.XXXXX 0.00% φθηνότερο

2 0.XXXXX 1.08%
3 0.XXXXX 2.42%
4 0.XXXXX 2.65%
5 0.XXXXX 4.67%
6 0.XXXXX 6.72%
7 0.XXXXX 7.04%
8 0.XXXXX 7.58%
9 0.XXXXX 7.69%

10 0.XXXXX 7.71%
11 0.XXXXX 9.81%
12 0.XXXXX 10.77%
13 0.XXXXX 11.53%
14 0.XXXXX 12.34%
15 0.XXXXX 13.11%
16 0.XXXXX 18.95%
17 0.XXXXX 19.74%
18 0.XXXXX 34.96%
19 0.XXXXX 38.16% ακριβότερο

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Λογότυπο 
παρόχου



Τι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε πάροχο;

1. Συμπληρώστε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ακολουθώντας 
αυτόν τον διαδικτυακό σύνδεσμo

2. Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

3.Ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός, οποιονδήποτε πάροχο ηλεκτρικής 
ενέργειας κι αν έχετε.

4. Επικοινωνήστε μαζί τους και δείξτε τους αυτήν την αναφορά.

Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπροσώπησης της παροχής σας από τον νέο 
σας πάροχο, δεν υπάρχει κανένας φόβος για διακοπή της ηλεκτροδότησής σας. Η 
αλλαγή είναι καθαρά λογιστική και η ποιότητα και τάση του ρεύματος παραμένει η 
ίδια.

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ και απεικονίζονται με ευκρίνεια 
στον λογαριασμό σας.

Στοιχεία επικοινωνίας XXXXXX:

Τηλ: 2130 189199 
(από σταθερό ή κινητό
μπορεί να χρέωση για την κλήση)
Fax: 210 3619835
e-mail: 
Καθημερινά, Σάββατο και αργίες από τις 
9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

✓ Χρέωση χαμηλότερη από το νυχτερινό τιμολόγιο
✓ Επιβράβευση συνέπειας
✓ Εξασφάλιση τιμής για 3 χρόνια
✓ Χωρίς εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής.



ΔΩΡΕΑΝ ESHOP

100% επιδότηση ΕΣΠΑ έως 5,000€ 

Δείτε τις άλλες υπηρεσίες Energy Prime και 
δείγματα της δουλείας μας στο:

www.energyprime.gr

✓ Κατάθεση φακέλου
✓ Δημιουργία eshop

info@energyprime.gr

>

mailto:info@energyprime.gr

