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Πάγιο 5€/Μήνα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΑΠΌ
0,024€/kWh

ΑΠΌ
0,028€/kWh

COMBO
0,02025€/kWhΠάγιο 0€/Μήνα Πάγιο 0€/Μήνα

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΌΛΗ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΑΠΌ
0,028€/kWh

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

-50%
ΕΚΠΤΩΣΗ

εως
Συν στις χαμηλές τιμές! 

Συν στην Οικονομία σου!

*Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση Combo



ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΠΕΛΑΤΗEIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
OIKIAKH AYTONOMH ΧΡΗΣΗ 
› Αρχική τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,048€/kWh
› Έκπτωση συνέπειας 40% με εμπρόθεσμη εξόφληση, 
τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,0288€/kWh. 
› Έκπτωση COMBO 50% με εμπρόθεσμη εξόφληση και συνδυασμό με Ηλεκτρικό Ρεύμα
Τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,024€/kWh
› Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
› Πάγιο: 5€/μήνα
› Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, 
διαφορετικά καταβολή εγγύησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων.

› Αρχική τιμή χρέωσης προμήθειας : 0,056€/kWh
› Έκπτωση συνέπειας 40% με εμπρόθεσμη εξόφληση,
τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,0336€/kWh
› Έκπτωση COMBO 50% με εμπρόθεσμη εξόφληση και συνδυασμό με Ηλεκτρικό Ρεύμα
Τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,028€/kWh
› Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
› Πάγιο: 0€/μήνα
› Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, 
διαφορετικά καταβολή εγγύησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων.

› Αρχική τιμή χρέωσης προμήθειας : 0,056€/kWh
› Έκπτωση συνέπειας 40% με εμπρόθεσμη εξόφληση,
τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,0336€/kWh
› Έκπτωση COMBO 50% με εμπρόθεσμη εξόφληση και συνδυασμό με Ηλεκτρικό Ρεύμα
 Τιμή χρέωσης προμήθειας: 0,028€/kWh
› Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
› Πάγιο: 0€/μήνα
› Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, 
διαφορετικά καταβολή εγγύησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων.

OIKIAKH ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Αναλυτικότερα
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. Η διάρκεια ισχύος των προσφερόμενων Τιμολογίων Προμήθειας αφορά όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 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. Η 
Εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. Αν ο Πελάτης καταγγείλει την Σύμβαση Προμήθειας 
πριν την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειάς της, αυτός θα επιβαρύνεται, επιπλέον της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, 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. Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή 
Αναπροσαρμογής TTF σύμφωνα με το Άρθρο 7 των ΓΟΣ. Άρθρο 7-Αναπροσαρμογή TTF: Χρεώσεις/ Πιστώσεις λόγω διακυμάνσεών στο Άθροισμα (i) της μηνιαίας Μοναδιαίας τιμής TTF, 
προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης α, και (ii) του συντελεστή β σε €/MWh. (εφεξής το «Άθροισμα»). Οι εκάστοτε συντελεστές α και β, καθώς και τα ως άνω και κάτω όρια 
του Αθροίσματος δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.efaenergy.gr/anaprosarmogi-ttf/) και δύναται να τροποποιούνται από την Εταιρεία βάσει των τρεχουσών συνθηκών της 
αγοράς. Η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των άνω συντελεστών, δύναται να λαμβάνει χώρα τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, σε ειδικό πεδίο του 
Λογαριασμού Κατανάλωσης. Εναλλακτικά, η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των άνω συντελεστών, δύναται να λαμβάνει χώρα με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί 
την τροποποίηση, βάσει τού Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Σήμερα, οι συντελεστές α και β ορίζονται ως εξής: α=1,1 , β=0€/MWh και τα όρια Κάτω=10 €/MWh και Πάνω=20 €/MWh. 
Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών (εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα έστω και ένας λογαριασμός, εντός του διαστήματος που ορίζεται ανωτέρω, δεν αποδίδεται η 
έκπτωση συνέπειας για το εν λόγω διάστημα. Η έκπτωση συνέπειας υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα αποδίδεται ως 
διακριτή πίστωση στον αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό. Η παρούσα προσφορά έχει διάρκεια 30 ημέρες από την παραλαβή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας 
και δείτε τη διαφορά

EFA Energy efa.energy EFA Energy

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

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ € *

ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

G4 - G6 100
G10 - G16 - G25 200

G40 - G65 και άνω 450
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ € *

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

G65 και άνω 1.800

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ €

ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΧΡΗΣΗ

1-6 90
7-12 70
13-18 50
19-24 30

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ €
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ

/ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1-12 130

13-24 80

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2310 320 777 

ΑΤΤΙΚΗ 211 4120 777


