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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ WE YELLOW

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗ €/kWh ΠΑΓΙΟ/ΜΗΝΑ

WE YELLOW 21 0,450 €/kWh 4€

WE YELLOW 22/α 0,450 €/kWh 4€

WE YELLOW 23 0,450 €/kWh 4€

WE YELLOW HOME 0,450 €/kWh 4€

WE YELLOW HOME N 0,450 €/kWh 4€

EUNICE TRADING ΜAE
ΑΦΜ 800481500, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ 24787601000,

ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE
Χειμάρρας 5, 15125 Μαρούσι

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512
E-MAIL: customers@weenergy.gr

ΆΡΘΡΟ 1  - ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
• Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις από 01/07/2022 έως και 30/6/2023 χωρίς οφειλές ή διακανονισμό στον 

προηγούμενο πάροχο και ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
• Η αρχική τιμή για τα Γ1Ν/Γ23 για την νυχτερινή κατανάλωση διαμορφώνεται στα 0,450 €/kWh.

ΆΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΆΙΟΎΧΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ & ΕΞΆΙΡΕΣΕΙΣ
• Αφορά ενεργειακούς πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο διασυνδεδεμένο δίκτυο χαμηλής τάσης για οικιακές 

και επαγγελματικές παροχές για τη χρέωση ημερήσιας και νυχτερινής κατανάλωσης.
• Eξαιρούνται οι δικαιούχοι ΚΟΤ & ΠΟΤ.
• Για τις περιπτώσεις που υπάρχει διακανονισμός σε ισχύ και που τηρούνται οι προϋποθέσεις, ισχύει ο βασικός 

τιμοκατάλογος.

ΆΡΘΡΟ 3 – ΆΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
• Η προνομιακή τιμή δίνεται μετά από συνέπεια στις πληρωμές όλων των λογαριασμών που προηγηθήκανε της 

εκκαθάρισης, σε διαφορετική περίπτωση παραμένει η χρέωση δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου. Το πάγιο ανά 
μήνα χρεώνεται και στις πληρωμές με συνέπεια.

• H αξία της έκπτωσης θα πιστώνεται στον πρώτο λογαριασμό μετά τον εκκαθαριστικό λογαριασμό 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θα αφορά τον προηγούμενο κύκλο τιμολόγησης, με την προϋπόθεση 
ότι όλοι οι λογαριασμοί έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα.

• Οι εκπτώσεις αφορούν μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα τιμών.

ΆΡΘΡΟ 4 – ΆΝΆΠΡΟΣΆΡΜΟΓΗ ΜΕΣΟΣΤΆΘΜΙΚΟΎ ΚΟΣΤΟΎΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΆΣ
• Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής λόγω της Οριακής Τιμής Συστήματος.

ΆΡΘΡΟ 5 – ΠΙΝΆΚΆΣ ΤΙΜΏΝ

ΆΡΘΡΟ 6 – ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 
• Η διάρκεια της προσφοράς είναι για 6 μήνες, και μετά το πέρας της η παροχή μεταπίπτει στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα του βασικού τιμοκαταλόγου, όπως αυτός ισχύει τότε.
• Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             /       /
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

customers@weenergy.gr

+30 210 7294 512


