
www.watt-volt.gr

183 83

  Φαντάσου έναν κόσμο
γεμάτο ενέργεια
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Ο ηλεκτρισμός 
είναι πολλά 
περισσότερα
απ’ όσα νομίζεις!

Ρεύμα183 83

Στη WATT+VOLT φανταζόμαστε  
καινοτομία σε συνδυασμό 
με ανταγωνιστικές τιμές στο 
ρεύμα σας και φροντίζουμε να 
το κάνουμε πράξη!

Ρεύμα

Απολαύστε πραγματική οικονομία
στο ρεύμα σας!

Επιλέγοντας τη WATT+VOLT έχετε πολλαπλά οφέλη με τα 
προγράμματα Home Energy και Corporate Energy για το σπίτι και 
την επιχείρησή σας αντίστοιχα.

Σημαντικές εκπτώσεις στο 
λογαριασμό ρεύματός σας. Δείτε 
τις ειδικές προνομιακές προσφορές 
στο www.watt-volt.gr

Μηνιαίο Εκκαθαριστικό λογαριασμό 
με την υπηρεσία «Μέτρα μόνος σου», 
πληρώνοντας το ρεύμα που
πραγματικά έχετε καταναλώσει, 
βάζοντας τέλος στους  Έναντι 
λογαριασμούς

Μεγαλύτερη έκπτωση με το 
πρόγραμμα «Προσκαλείς - Κερδίζεις»: 
κέρδος 20€ εφάπαξ στο λογαριασμό 
σας για κάθε νέο φίλο που συστήνετε 
και γίνεται πελάτης της WATT+VOLT

Καινοτόμες υπηρεσίες με 
δυνατότητα παρακολούθησης 
-σε πραγματικό χρόνο- της 
κατανάλωσής σας με στόχο 
την ορθολογική χρήση και 
εξοικονόμηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας

Προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση 
για κάθε σας ανάγκη, τόσο από 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
όσο και από το ευρύ δίκτυο 
καταστημάτων και συνεργατών

Εύκολες και γρήγορες διαδικασίες 
αλλαγής παρόχου, χωρίς 
παρέμβαση στην εγκατάστασή σας
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Το Φυσικό Αέριο 
μπαίνει στη ζωή
όλων μας!

Φυσικό Αέριο183 83

Στη WATT+VOLT φανταζόμαστε 
ένα πιο φιλικό περιβάλλον, για 
αυτό παρέχουμε φυσικό αέριο 
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
προσφέροντας ανταγωνιστικές 
τιμές με στόχο πάντα την 
εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Μια νέα διάσταση στην ενέργεια για το σπίτι και την 
επιχείρησή σας!

Το Φυσικό Αέριο ως μια φυσική μορφή ενέργειας, χωρίς προσμίξεις 
και θειούχα συστατικά, αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο 
για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Πολλαπλές χρήσεις:

Θέρμανση χώρων (αυτόνομη ή κεντρική) / Μαγείρεμα / Παροχή ζεστού νερού / 
Κλιματισμός / Οικιακή και Βιομηχανική

Φυσικό Αέριο

Εξατομικευμένη, ολιστική 
εξυπηρέτηση μέσω του εκτεταμένου 
πανελλαδικού δικτύου συνεργατών 
& φυσικών καταστημάτων

Εύκολη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή 
φυσικού αερίου, χωρίς καμία επέμβαση στο 
μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση του 
σπιτιού ή της επιχείρησής σας

Μηνιαία έκδοση λογαριασμούΑνταγωνιστικές χρεώσεις και 
ξεκάθαρος τρόπος τιμολόγησης

Πλεονεκτήματα Φυσικού Αερίου:

Καλύτερη ενεργειακή απόδοση Προστασία του περιβάλλοντος

Περισσότερη οικονομία και συνεχής ροή 
χρήσης, σε σχέση με το πετρέλαιο, χωρίς 
παραγγελίες και παραλαβές ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα

Πρακτική και εύκολη χρήση: Όσο 
καταναλώνετε τόσο πληρώνετε, 
στις περιπτώσεις της αυτόνομης 
χρήσης
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Στη WATT+VOLT 
αξιοποιούμε τις 
απεριόριστες 
δυνατότητες του 
ηλεκτρικού ρεύματος 
και προσφέρουμε 
καινοτόμες και 
μοναδικές υπηρεσίες 
για μια καλύτερη 
και πιο άνετη 
ζωή, αυξάνοντας 
παράλληλα την 
ενεργειακή σας 
εξοικονόμηση.

Το smarteverything είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογία IoT (Internet of 

Things), για τις ανάγκες μίας επιχείρησης έως και μιας 

ολόκληρης πόλης (smartcity), με κύριο στόχο την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τον έλεγχο του 

ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασής σας.

Μεταξύ άλλων, καλύπτει ανάγκες καταγραφής και 

διαχείρισης, όπως:

Υπηρεσίες183 83 Υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες
λύσεις για:

Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία 
περιβάλλοντος

Μείωση λειτουργικού κόστους και απωλειών 
ενέργειας

Μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας

Αναβάθμιση επιπέδου άνεσης και ασφάλειας των 
εγκαταστάσεών σας

Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και ενεργειακή 
βιωσιμότητα

www.smarteverything.gr
Κατεβάστε τις υπηρεσίες smartwatt και
MyWatt. Διαθέσιμες για iOS και Android:

Κάντε το σπίτι σας «έξυπνο»
με την υπηρεσία smartwatt!

Η βραβευμένη υπηρεσία smartwatt κάνει

τη ζωή σας πιο εύκολη και ξέγνοιαστη. 

Τώρα μπορείτε να έχετε τον απόλυτο

έλεγχο του σπιτιού σας μέσω «έξυπνων» 

συσκευών, από όπου κι αν βρίσκεστε,

από μια και μόνο εφαρμογή.

www.smartwatt.gr

Άνεση στην καθημερινότητα

Ασφάλεια και έλεγχος

Οικονομία και εξοικονόμηση
ενέργειαςΆμεση επικοινωνία με το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών, εντός 
εφαρμογής και μέσω chat

Τιμολόγηση με βάση την πραγματική 
σας κατανάλωση, αποφεύγοντας 
τους Έναντι λογαριασμούς, χάρη
στην καταχώρηση της ένδειξης
του μετρητή σας

Ιστορικό λογαριασμών και 
λεπτομερείς πληροφορίες 
χρεώσεων, με αναλυτικά γραφήματα 
και στατιστικά στοιχεία

Πολλαπλές μέθοδοι πληρωμής
εντός εφαρμογής

Πρόγραμμα ανταμοιβής
«Προσκαλείς - Κερδίζεις»

Αποκτήστε τον έλεγχο στο 
λογαριασμό του ρεύματός σας!

www.watt-volt.gr/mywatt

smart
everything

Κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρουμε είναι:

Παρακολούθηση EPI’s (Energy Performance Indicators) 
εγκατάστασης

Δημιουργία κέντρων ενεργειακού κόστους και ανάλυση 
κόστους παραγωγής με δείκτες απόδοσης (ΚPI’s)

Ειδοποίηση σφαλμάτων

Βελτίωση ενεργειακού αποτυπώματος

Προτάσεις παρεμβάσεων «Energy Efficiency»

Αγροτικής καλλιέργειας
(smartagriculture)

Φωτισμού - οδοφωτισμού
(smartlighting)

Καταμέτρησης ανθρώπων
(smartfootfall)

Ηλεκτρισμού (smartenergy)

Φυσικού Αερίου (smartgas)

Νερού (smartwater)

Parking (smartparking)

Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT)

Ενεργειακές λύσεις



Δίπλα σας σε όλη
την Ελλάδα!
Επισκεφτείτε μας στα
καταστήματα WATT+VOLT
για άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

WATT AND VOLT Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 217Α, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες: 

183 83 
2130 189 100 (από σταθερό Πανελλαδικά)
2130 189 199 (από κινητό)

Καθημερινές, Σάββατο και αργίες: 9.00 – 21.00

www.watt-wolt.gr
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


