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EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αναλυτικότερα
> Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [TTFm*] + [Περιθώριο Προμήθειας (0,000€/kWh)].

* Το εικονικό σημείο συναλλαγών Τitle Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων της Ολλανδίας, που χρησιμοποιείται ως αγορά αναφοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και εμπορεύεται σε €/MWh. H Μηνιαία μοναδιαία τιμή TTF για έναν Μήνα Αναφοράς m, ισούται με το μέσο όρο των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος του Μήνα
Αναφοράς, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν Επόμενος Μήνας (“Front Month”).

•  Η Ετήσια Συνδρομή συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό, έναντι ή εκκαθαριστικό.
• 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 Οικιακός Πελάτης έχει το δικαίωμα, εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να υπαναχωρήσει απ’ 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 εταιρείας www. 
efaenergy.gr.
•  Αν ο Πελάτης καταγγείλει την Σύμβαση Προμήθειας πριν την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειάς της, αυτός θα επιβαρύνεται με την επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί σε τυχόν 
χορηγηθείσα σε αυτόν έκπτωση από προωθητικές ενέργειες κατά το προ συμβατικό στάδιο ή κατά το στάδιο εκτέλεσης σύμβασης. Το ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στον 
τελικό/εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου.
•  Η παρούσα προσφορά έχει διάρκεια 30 ημέρες από την παραλαβή της.

OIKIAKH AYTONOMH ΧΡΗΣΗ 
στο κόστος της κατανάλωσης!

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

Επικοινωνήστε μαζί μας 
και δείτε τη διαφορά
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