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EFA ENERGY
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στην Efa Energy 
η οικονομία δεν είναι 
υπόσχεση, είναι παροχή!

Επικοινωνήστε με 
τους εξειδικευμένους 
συνεργάτες μας σε ένα 
από τα καταστήματα του 
δικτύου μας και κάντε την 
έξυπνη επιλογή!

Μάθετε περισσότερα στο
www.efaenergy.gr

ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ!

ΕΩΣ

-30%
#ο_σύμμαχός_σου_στην_οικονομία

Σταθερή έκπτωση
για ΟΛΟΥΣ!

STANDARD20

EXTRA5
& μηδενική εγγύηση

με πάγια εντολή!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΕFAGREEN
για έναν ολόκληρο

χρόνο με την ετήσια
συντήρηση!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ



* Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 
** Η τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στρογγυλοποιείται στο 9ο δεκαδικό ψηφίο.

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή 
εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / 
[«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ-Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα την 1η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] + [0,006€/kWh]

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/KWh)EFA HOME
Οικιακό Αυτόνομο
ΠΑΓΙΟ 0,14€/ημέρα

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/KWh = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή 
εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh] / 
[«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ-Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα την 1η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] + [0,008€/kWh]

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/KWh)EFA CENTRAL 
Οικιακό Κοινόχρηστο 
ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ ΠΑΓΙΟ

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε (€/KWh) = [Οριστική Μοναδιαία Τιμή 
εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/KWh] 
/ [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα την 1η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία]  + [0,008€/KWh]

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/KWh)EFA BUSINESS 
Eπιχειρήσεις 
ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ ΠΑΓΙΟ

Φυσικό Αέριο
› Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στο περιθώριο προμήθειας φυσικού αερίου. Οι προσφορές ισχύουν για νέες αιτήσεις και για 24μηνη σύμβαση. › Η διάρκεια 
ισχύος των προσφερόμενων τιμολογίων προμήθειας αφορά όλη τη διάρκεια της σύμβασης. › Ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων προς τον πελάτη, 
η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις 
προβλέπονται στους Γενικούς Όρους της σύμβασης προμήθειας. › Η παρούσα προσφορά έχει διάρκεια 30 ημέρες από την παραλαβή της. › Ο Πελάτης 
έχει το δικαίωμα, εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να υπαναχωρήσει απ́ αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
προτεινόμενη σύμβαση προμήθειας. › Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες του Πελάτη σε περίπτωση αποδοχής της 
παρούσας προσφοράς διατίθενται στο site της εταιρίας www.efaenergy.gr

EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ανά κατηγορία πελάτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ € *

ΟΙΚΙΑΚΟΣ
G4 - G6 100

G10 - G16 - G25 200
G40 - G65 και άνω 450

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ € *

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ/ΔΗΜΟΣΙΟ

G4 100
G6 150
G10 250
G16 450
G25 650
G40 1.100

G65 και άνω 1.800

* Οι πελάτες που επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής την Πάγια Εντολή δε θα επιβαρύνονται με τις ανωτέρω χρεώσεις.

ΕΓΓΎΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ €

ΟΙΚΙΑΚΟΣ
1-6 70
7-12 60
13-18 40
19-24 20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ €

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ/ΔΗΜΟΣΙΟ 1-12 120
13-24 60

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ


