Business Standard 21

Ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή με συνέπεια

Τιμή χωρίς συνέπεια

0,094€/kWh

0,11€/kWh

Χαρακτηριστικά:
• Βασικός τιμοκατάλογος για την επιχείρηση (Γ21), χωρίς δέσμευση παραμονής.
• Σταθερή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης με επιβράβευση συνέπειας.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2.
• Μηδενικές πάγιες χρεώσεις.
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Liberty Choice Business1

Απόλυτη ελευθερία με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρεώσεις χωρίς δέσμευση!

Τιμή με συνέπεια

Τιμή χωρίς συνέπεια

Έως 10000kWh/4μηνο

0,058€/kWh

0,082€/kWh

Άνω των
10000kWh/4μηνο

0,068€/kWh

0,092€/kWh

Ειδική ετήσια
συνδρομή

Δόσεις

89€

2 ανά έτος (1ος & 2ος
Λογ.)

Χαρακτηριστικά:
• Ισχύει αλλαγή στην τιμολόγηση ανάλογα με την κατανάλωση στις 10.000kWh/4μηνο! Η τιμή χρέωσης ενέργειας ανέρχεται στα
0,058€/kWh(με Συνέπεια) έως την ποσότητα των 10.000kWh και στα 0,068€/kWh (με Συνέπεια) μόνο για τις υπερβαίνουσες kWh
άνω των 10.000kWh.
• To Liberty Choice Business1, απευθύνεται σε τιμολόγια τύπου Γ21, δεν έχει δέσμευση και είναι για 1 έτος. Μετά το 1ο έτος, το
πρόγραμμα ανανεώνεται.
• Διαθέτει επιβράβευση συνέπειας προσφέροντας ιδιαίτερα χαμηλές και ανταγωνιστικές χρεώσεις!
• Η ειδική συνδρομή θα καταβάλλεται από τον πελάτη σε 2 δόσεις των 44,50€!! Η πρώτη δόση τιμολογείται στον πρώτο λογαριασμό
μετά την ημερομηνία ένταξης του πελάτη και η δεύτερη στον ακριβώς επόμενο.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2.
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Liberty Choice Business2

Έως 10000kWh/4μηνο
Άνω των 10000kWh/4μηνο

Εξασφάλιση ανταγωνιστικών χρεώσεων για 2 χρόνια!

Τιμή με συνέπεια

Τιμή χωρίς συνέπεια

0,058€/kWh

0,082€/kWh

0,068€/kWh

0,092€/kWh

Ειδική ετήσια
συνδρομή

Δόσεις

79€

2 ανά έτος (1ος & 2ος Λογ.)

Χαρακτηριστικά:
• Ισχύει αλλαγή στην τιμολόγηση ανάλογα με την κατανάλωση στις 10.000kWh/4μηνο! Η τιμή χρέωσης ενέργειας ανέρχεται στα
0,058€/kWh (με Συνέπεια) έως την ποσότητα των 10.000kWh και στα 0,068€/kWh (με Συνέπεια) μόνο για τις υπερβαίνουσες kWh
άνω των 10.000kWh.
• To Liberty Choice Business2, απευθύνεται σε τιμολόγια τύπου Γ21, και έχει δέσμευση για 2 έτη.
• Η ειδική συνδρομή θα καταβάλλεται από τον πελάτη σε 4 δόσεις (2 ανά έτος)!! Η πρώτη δόση τιμολογείται στον πρώτο
λογαριασμό μετά την ημερομηνία ένταξης του πελάτη και η δεύτερη στον ακριβώς επόμενο. Η τρίτη δόση τιμολογείται στο
λογαριασμό ο οποίος περιλαμβάνει την αντίστοιχη ημερομηνία της ημερομηνίας ένταξης του επόμενου έτους και η τέταρτη στον
αμέσως επόμενο. Η κάθε δόση είναι 39,5€.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2.
• Μετά το πέρας των 2 ετών, ο πελάτης θα μεταβαίνει στον τρέχοντα βασικό τιμοκατάλογο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο.
• Το πρόγραμμα διαθέτει ρήτρα αποχώρησης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση των 2 ετών.
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Liberty Choice Business3

Έως 10000kWh/4μηνο
Άνω των 10000kWh/4μηνο

Εξασφάλιση ανταγωνιστικών χρεώσεων για 3 χρόνια
Σε σχέση με το μονοετές ο πελάτης κερδίζει σχεδόν 1 συνδρομή δώρο!

Τιμή με συνέπεια

Τιμή χωρίς συνέπεια

0,058€/kWh

0,082€/kWh

0,068€/kWh

0,092€/kWh

Ειδική ετήσια
συνδρομή

Δόσεις

69€

2 ανά έτος (1ος & 2ος Λογ.)

Χαρακτηριστικά:
• Ισχύει αλλαγή στην τιμολόγηση ανάλογα με την κατανάλωση. Η τιμή χρέωσης ενέργειας ανέρχεται στα 0,058€/kWh(με Συνέπεια) έως την
ποσότητα των 10.000kWh και στα 0,068€/kWh (με Συνέπεια) μόνο για τις υπερβαίνουσες kWh άνω των 10.000kWh.
• To Liberty Choice Business3, απευθύνεται σε τιμολόγια τύπου Γ21, και έχει δέσμευση για 3 έτη
• Η ειδική συνδρομή θα καταβάλλεται από τον πελάτη σε 6 δόσεις (2 ανά έτος)!! Η πρώτη δόση τιμολογείται στον 1ο λογαριασμό μετά την
ημερομηνία ένταξης του πελάτη και η δεύτερη στον ακριβώς επόμενο. Η τρίτη δόση τιμολογείται στον 13ο λογαριασμό και η τέταρτη δόση στον
ακριβώς επόμενο. Η πέμπτη δόση τιμολογείται στον 25ο λογαριασμό και η έκτη δόση στον ακριβώς επόμενο. Η κάθε δόση είναι 34,5€
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2
• Μετά το πέρας των 3 ετών, ο πελάτης θα μεταβαίνει στον τρέχοντα βασικό τιμοκατάλογο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο
• Το πρόγραμμα διαθέτει ρήτρα αποχώρησης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση των 3 ετών
20

Μία σταθερή χαμηλή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης και συνέπειας!

Business One 21

Τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης
0,068€/kWh

Κατανάλωση/
τετράμηνο

Πάγιες
χρεώσεις/ μήνα

≤2000kWh

6,9€

>2000 και ≤4000kWh

7,9€

>4000kWh

9,9€

Χαρακτηριστικά:
• Πρόγραμμα για την επιχείρηση (Γ21) με δέσμευση 2 ετών και εξασφάλιση σταθερής ενιαίας τιμής ανεξαρτήτως κατανάλωσης και
ανεξαρτήτου συνέπειας
• Χρέωση παγίου βάση πολιτικής ορθής χρήσης
• Μετά το πέρας των 2 ετών, ο πελάτης θα μεταβαίνει στον τρέχοντα βασικό τιμοκατάλογο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο
• Διαθέτει ρήτρα αποχώρησης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση των 2 ετών
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2
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Σταθερή, χαμηλή τιμή με επιβράβευση συνέπειας!

Business Ultra 21

Ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή με συνέπεια

Τιμή χωρίς συνέπεια

0,0629€/kWh

0,099€/kWh

Κατανάλωση/
τετράμηνο

Πάγιες
χρεώσεις/ μήνα

≤2000kWh

4,90€

>2000 και ≤4000kWh

6,90€

>4000kWh

8,90€

Χαρακτηριστικά:
• Σταθερή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης με επιβράβευση συνέπειας
• Πρόγραμμα για την επιχείρηση (Γ21) με δέσμευση 2 ετών
• Χρέωση παγίου βάση πολιτικής ορθής χρήσης
• Μετά το πέρας των 2 ετών, ο πελάτης θα μεταβαίνει στον τρέχοντα βασικό τιμοκατάλογο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο
• Διαθέτει ρήτρα αποχώρησης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση των 2 ετών
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2
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Business Fixed 21

Ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Επιβράβευση συνέπειας χωρίς αναπροσαρμογές τιμών

Τιμή με συνέπεια

Τιμή χωρίς συνέπεια

0,094€/kWh

0,11€/kWh

Μηνιαίο πάγιο ανεξαρτήτως
κατανάλωσης
9€

Χαρακτηριστικά:
•
Σταθερή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης με επιβράβευση συνέπειας. Η τιμή δεν αναπροσαρμόζεται καθώς συμπεριλαμβάνει τη ρήτρα ΟΤΣ
•
Πρόγραμμα για την επιχείρηση (Γ21) με δέσμευση 2 ετών
•
Σταθερό πάγιο ανεξαρτήτως κατανάλωσης
•
Μετά το πέρας των 2 ετών, ο πελάτης θα μεταβαίνει στον τρέχοντα βασικό τιμοκατάλογο που θα ισχύει εκείνη την περίοδο
•
Διαθέτει ρήτρα αποχώρησης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση των 2 ετών
•
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται CO2
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Business 21: Ρήτρες Αποχώρησης
2ετή σύμβαση

3ετή σύμβαση
Ρήτρα αποχώρησης

Ρήτρα αποχώρησης

Μήνας
αποχώρησης

0-6

7-12

13-18

19-24

Μήνας
αποχώρησης

0-6

7-12

13-18

19-24

25-30

31-36

Ποσό ρήτρας

140€

110€

80€

50€

Ποσό ρήτρας

190€

160€

140€

110€

80€

40€
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