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EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Φυσικό Αέριο
> Το παρόν έντυπο προσφοράς με τους ειδικούς όρους, συνοδεύεται από την Αίτηση & τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Φυσικού Αερίου και αποτελούν τη συνολική συμφωνία 
για την παροχή Φυσικού Αερίου της Κατηγορίας Οικιακών Καταναλωτών Αυτόνομης Θέρμανσης
> Το κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου κάθε μήνα ισούται με το προθεσμιακό προϊόν  του TTF (Title transfer Facility)* του μηνός αναφοράς.
> Η Ετήσια Συνδρομή συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό, έναντι ή εκκαθαριστικό.
>  Οι προσφορές ισχύουν για νέες αιτήσεις Οικιακών Πελατών με Αυτόνομη θέρμανση και για 12μηνη σύμβαση.
>  Η παρούσα προσφορά έχει διάρκεια 30 ημέρες από την παραλαβή της.
>  Η διάρκεια ισχύος των παραπάνω χρεώσεων ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης της παροχής. 
Μετά το πέρας της άνωθεν περιόδου η ετήσια συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα.
> Η διάρκεια ισχύος των παραπάνω χρεώσεων ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης της παροχής.
Μετά το πέρας της άνωθεν περιόδου η ετήσια συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα και συμπεριλαμβάνεται στον επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης, έναντι ή εκκαθαριστικό.
> Ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων προς τον Πελάτη, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, η αναπροσαρμογή/τροποποίηση των ανωτέρω ανταγωνιστικών χρεώσεων, ο τρόπος 
ενημέρωσης του Πελάτη για τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις και η περιοδικότητα έκδοσης των Λογαριασμών Κατανάλωσης  προβλέπονται στους Γενικούς Όρους της 
Σύμβασης Προμήθειας.
>  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες του Πελάτη σε περίπτωση αποδοχής της παρούσας προσφοράς διατίθενται στο site της εταιρείας www.
efaenergy.gr.
>  Αν ο Πελάτης καταγγείλει την Σύμβαση Προμήθειας πριν την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας της, το κόστος της ετήσιας συνδρομής δεν επιστρέφεται.

*Η τιμή του προθεσμιακού προϊόντος του TTF που ανακοινώνεται στη στήλη “Heren Monthly Indices” του ICIS “European Spot Gas Market” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μήνα που προηγείται του μήνα αναφοράς (m), για τον μήνα αναφοράς (m) και για το δείκτη TTF.

OIKIAKH AYTONOMH ΧΡΗΣΗ 
στο κόστος της κατανάλωσης!

› Μηδενικό Περιθώριο Προμήθειας
› Μηδενικό Πάγιο
› Μηδενική Εγγύηση
› Μηδενική Ρήτρα πρόωρης λύσης
› Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
› Ετήσια Συνδρομή: 100,00 €

Επικοινωνήστε 
μαζί μας 
και δείτε τη διαφορά EFA Energy efa.energy EFA Energy

ΑΘΗΝΑ 211 4120 777
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 320 777
ΣΙΝΔΟΣ 2316 017 770

ΛΑΡΙΣΑ 2410 672 777
ΤΡΙΚΑΛΑ 2431 029 777
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2432 401 777

(απλή αστική χρέωση)


