
EUNICE TRADING AE

ΑΦΜ 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124787601000, ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE

Λεωφ, Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74 Αθήνα

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-MAIL: customers@weenergy.gr

www.weenergy.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

WE GREEN HOME:
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με μικρής απόκλισης ανάγκες κατανάλωσης. Εφαρμόζεται τιμή 
χρέωσης για την κατανάλωση που πραγματοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το ύψος της 
οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΑΓΙΟΥ

WE GREEN HOME

Eγγύηση: 50 €

Επιστροφή σε περίπτωση πάγιας εντολής 
πληρωμής του λογαριασμού με πίστωση του 
πρώτου λογαριασμού μετά την πρώτη πάγια 
πληρωμή. 

Δεν προβλέπεται πάγια χρέωση ισχύος.

Διάρκεια συμβολαίου ένα (1) έτος.

Ρήτρα οριακής τιμής συστήματος: Η τιμή 
της ενέργειας παραμένει σταθερή αν η μέση 
μηνιαία Οριακή Τιμή του Συστήματος για τον 
εκάστοτε μήνα τιμολόγησης ευρεθεί εντός του 
εύρους 40-50€/MWh. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυξομειώνεται 
αναλογικά με το ποσοστό μείωσης ή αύξησης 
της τιμής έναντι του κατώτατου ή ανώτατου 
ως άνω ορίου αντιστοίχως.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Oι χρεώσεις αυτές 
συνεισπράττονται με τον λογαριασμό, 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της 
πολιτείας και αποδίδονται στους δικαιούχους 
οργανισμούς.

Bασικό τιμολόγιο: 
0,080 €/kWh

Eπιβράβευση 
έγκαιρης πληρωμής 
για κατανάλωση 
μέχρι 2000 kWh/
τετράμηνο: 0,064 €

Kατανάλωση ανω 
των 2.000 kWh/
τετράμηνο: 
0,066 €

Μηνιαίο 
Πάγιο:

4 €

https://weenergy.gr/aksia-shmatos/
http://www.weenergy.gr


EUNICE TRADING AE

ΑΦΜ 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124787601000, ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE

Λεωφ, Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74 Αθήνα

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-MAIL: customers@weenergy.gr

www.weenergy.gr

WE GREEN HOME N:
Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές με νυχτερινή κατανάλωση ανεξαρτήτου ύψους κατανάλωσης.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΑΓΙΟΥ

WE GREEN HOME N

Eγγύηση: 50 €

Επιστροφή σε περίπτωση πάγιας εντολής 
πληρωμής του λογαριασμού με πίστωση 
του πρώτου λογαριασμού μετά την πρώτη 
πάγια πληρωμή. 

Δεν προβλέπεται πάγια χρέωση ισχύος.

Διάρκεια συμβολαίου ένα (1) έτος.

Ρήτρα οριακής τιμής συστήματος: Η τιμή 
της ενέργειας παραμένει σταθερή αν η 
μέση μηνιαία Οριακή Τιμή του Συστήματος 
για τον εκάστοτε μήνα τιμολόγησης ευρεθεί 
εντός του εύρους 40-50€/MWh. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυξομειώνεται 
αναλογικά με το ποσοστό μείωσης ή 
αύξησης της τιμής έναντι του κατώτατου ή 
ανώτατου ως άνω ορίου αντιστοίχως.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Oι χρεώσεις αυτές 
συνεισπράττονται με τον λογαριασμό, 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα 
της πολιτείας και αποδίδονται στους 
δικαιούχους οργανισμούς.

Bασικό τιμολόγιο: 
Μέρα 0,080 €/kWh
Νύχτα 0,066 €/kWh

Eπιβράβευση έγκαιρης 
πληρωμής για:
Μέρα 0,070 €/kWh
Νύχτα 0,064 €/kWh

Μηνιαίο 
Πάγιο:

4 €

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

https://weenergy.gr/aksia-shmatos/
http://www.weenergy.gr


EUNICE TRADING AE

ΑΦΜ 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124787601000, ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE

Λεωφ, Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74 Αθήνα

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-MAIL: customers@weenergy.gr

www.weenergy.gr

WE GREEN BIZ 21:
Απευθύνεται σε γραφεία, καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες, κλπ. με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΑΓΙΟΥ

WE GREEN BIZ 21

Eγγύηση: 100 €

Επιστροφή σε περίπτωση πάγιας εντολής 
πληρωμής του λογαριασμού με πίστωση του 
πρώτου λογαριασμού μετά την πρώτη πάγια 
πληρωμή. 

Δεν προβλέπεται πάγια χρέωση ισχύος.

Έκπτωση 15% σε περίπτωση εμπρόθεσμης 
πληρωμής.

Διάρκεια συμβολαίου ένα (1) έτος.

Ρήτρα οριακής τιμής συστήματος: Η τιμή 
της ενέργειας παραμένει σταθερή αν η μέση 
μηνιαία Οριακή Τιμή του Συστήματος για τον 
εκάστοτε μήνα τιμολόγησης ευρεθεί εντός του 
εύρους 40-50€/MWh. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυξομειώνεται 
αναλογικά με το ποσοστό μείωσης ή αύξησης 
της τιμής έναντι του κατώτατου ή ανώτατου 
ως άνω ορίου αντιστοίχως.

Ρυθμιζόμενες χρέωσεις: Oι χρεώσεις αυτές 
συνεισπράττονται με τον λογαριασμό, 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της 
πολιτείας και αποδίδονται στους δικαιούχους 
οργανισμούς.

Βασικό τιμολόγιο: 
0,091 €/kWh

Επιβράβευση 
έγκαιρης πληρωμής: 
0,074 €/kWh 

Μηνιαίο 
Πάγιο:

0 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

https://weenergy.gr/aksia-shmatos/
http://www.weenergy.gr


EUNICE TRADING AE

ΑΦΜ 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124787601000, ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE

Λεωφ, Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74 Αθήνα

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-MAIL: customers@weenergy.gr

www.weenergy.gr

WE GREEN BIZ 21 LOW:
Απευθύνεται σε γραφεία, καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες, κλπ. με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25kVA.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΑΓΙΟΥ

WE GREEN BIZ 21 
LOW

Εγγύηση: 100 €

Επιστροφή σε περίπτωση πάγιας εντολής 
πληρωμής του λογαριασμού με πίστωση του 
πρώτου λογαριασμού μετά την πρώτη πάγια 
πληρωμή. 

Δεν προβλέπεται πάγια χρέωση ισχύος.

Διάρκεια συμβολαίου ένα (1) έτος.

Ρήτρα οριακής τιμής συστήματος: Η τιμή 
της ενέργειας παραμένει σταθερή αν η μέση 
μηνιαία Οριακή Τιμή του Συστήματος για τον 
εκάστοτε μήνα τιμολόγησης ευρεθεί εντός του 
εύρους 40-50€/MWh. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυξομειώνεται 
αναλογικά με το ποσοστό μείωσης ή αύξησης 
της τιμής έναντι του κατώτατου ή ανώτατου 
ως άνω ορίου αντιστοίχως.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Oι χρεώσεις αυτές 
συνεισπράττονται με τον λογαριασμό, 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της 
πολιτείας και αποδίδονται στους δικαιούχους 
οργανισμούς.

Βασικό τιμολόγιο:
0,087 €/kWh

Επιβράβευση 
έγκαιρης πληρωμής:
0,073 €/kWh

Μηνιαίο 
Πάγιο:

4 €

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

https://weenergy.gr/aksia-shmatos/
http://www.weenergy.gr


EUNICE TRADING AE

ΑΦΜ 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124787601000, ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE

Λεωφ, Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74 Αθήνα

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-MAIL: customers@weenergy.gr

www.weenergy.gr

WE GREEN BIZ 22:
Απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με εγκατεστημένη ισχύ από 25 μέχρι 250 kVA.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΑΓΙΟΥ

WE GREEN BIZ 22

Εγγύηση: 

• 200 € (με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη-
ίση 85 kVA)

• 300 € (με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη 
από 85 kVA)

Επιστροφή σε περίπτωση πάγιας εντολής 
πληρωμής του λογαριασμού με πίστωση του 
πρώτου λογαριασμού μετά την πρώτη πάγια 
πληρωμή. 

Δεν προβλέπεται πάγια χρέωση ισχύος.

Έκπτωση 15% σε περίπτωση εμπρόθεσμης 
πληρωμής.

Διάρκεια συμβολαίου ένα (1) έτος.

Ρήτρα οριακής τιμής συστήματος: Η τιμή 
της ενέργειας παραμένει σταθερή αν η μέση 
μηνιαία Οριακή Τιμή του Συστήματος για τον 
εκάστοτε μήνα τιμολόγησης ευρεθεί εντός του 
εύρους 40-50€/MWh. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυξομειώνεται 
αναλογικά με το ποσοστό μείωσης ή αύξησης 
της τιμής έναντι του κατώτατου ή ανώτατου 
ως άνω ορίου αντιστοίχως.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Oι χρεώσεις αυτές 
συνεισπράττονται με τον λογαριασμό, 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της 
πολιτείας και αποδίδονται στους δικαιούχους 
οργανισμούς.

Βασικό τιμολόγιο:
0,084 €/kWh.

Επιβράβευση 
έγκαιρης πληρωμής:
0,071 €/kWh

Μηνιαίο 
Πάγιο:

0 €

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

https://weenergy.gr/aksia-shmatos/
http://www.weenergy.gr


EUNICE TRADING AE

ΑΦΜ 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ 124787601000, ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE

Λεωφ, Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74 Αθήνα

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-MAIL: customers@weenergy.gr

www.weenergy.gr

WE GREEN Ν:
Απευθύνεται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με καταναλώσεις νυχτερινού ρεύματος.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΑΓΙΟΥ

WE GREEN Ν

Εγγύηση: 150 €

Επιστροφή σε περίπτωση πάγιας εντολής 
πληρωμής του λογαριασμού με πίστωση 
του πρώτου λογαριασμού μετά την πρώτη 
πάγια πληρωμή. 

Δεν προβλέπεται πάγια χρέωση ισχύος.

Διάρκεια συμβολαίου ένα (1) έτος.

Ρήτρα οριακής τιμής συστήματος: Η τιμή 
της ενέργειας παραμένει σταθερή αν η 
μέση μηνιαία Οριακή Τιμή του Συστήματος 
για τον εκάστοτε μήνα τιμολόγησης 
ευρεθεί εντός του εύρους 40-50€/MWh. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυξομειώνεται 
αναλογικά με το ποσοστό μείωσης ή 
αύξησης της τιμής έναντι του κατώτατου ή 
ανώτατου ως άνω ορίου αντιστοίχως.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις: Oι χρεώσεις 
αυτές συνεισπράττονται με τον 
λογαριασμό, ορίζονται από τα αρμόδια 
όργανα της πολιτείας και αποδίδονται 
στους δικαιούχους οργανισμούς.

Βασικό τιμολόγιο:
Μέρα: 0,096 €/kWh 
Nύχτα: 0,066 €/kWh

Επιβράβευση έγκαιρης 
πληρωμής:
Μέρα: 0,076 €/kWh
Nύχτα: 0,062 €/kWh

Μηνιαίο 
Πάγιο:

4 €

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

https://weenergy.gr/aksia-shmatos/
http://www.weenergy.gr

