
Πολλοί θα πούν πολλά.



Μέλος του ομίλου MOTOR OIL, αποτελεί μια από τις
κορυφαίες εταιρείες στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη
αγορά της ενέργειας

Επιθυμία μας είναι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας προσφέροντάς τους τις πιο  
ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προς  
όφελός τους με προσωπική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

η εταιρία nrg



η πρόταση 
συνεργασίας

Η nrg προσφέρει αποκλειστικά 
προνόμια στα μέλη της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών! 

η συνεργασία



Κερδίζετε: 

✓ Όφελος 40% στη χρέωση ενέργειας
✓ Χαμηλή Τιμή ημέρας & νύχτας 
✓ Χωρίς προϋπόθεση εμπρόθεσμης εξόφλησης
✓ Χαμηλό και Σταθερό πάγιο*
✓ Διατήρηση Χαμηλής Σταθερής Τιμής για 24 μήνες
✓ Μηδενική Εγγύηση
✓ Δώρο 25€ στον πρώτο λογαριασμό

*Προϋπόθεση η ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill
(Η επιλογή ενεργοποίησης του e-bill παρέχεται με απλό τρόπο, μέσα από
την εφαρμογή mynrg)

Πάγιο 2,95€/μήνα
Πάγιο 2,50€/μήνα με ενεργοποίηση e-bill

Όφελος 40% στη 
χρέωση ενέργειας

Αρχική Τιμή ρεύματος: 0.10442€/kWh 

Τελική Τιμή ρεύματος: 0.06265€/kWh 

green√ Συνδρομή 1.5€/μήνα

fixed√ Συνδρομή 4€/μήνα

add on

η προσφορά | οικιακό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με παροχή 
Φυσικού Αερίου για 30% ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η προσφορά ισχύει για αιτήσεις μέχρι 30/4/2021

asfon
Typewritten text
- Σε περίπτωση μετάθεσης η σύνδεση μεταφέρεται



προνόμια| nrg club

Πρόγραμμα επιβράβευσης nrg CLUB

Τώρα, κερδίζετε διπλάσιους πόντους στο allSmart!

Επιπλέον, σε κάθε 

σύνδεση ηλεκτρικού 

ρεύματος ή και φυσικού 

αερίου, για κάθε 

ευρώ κατανάλωσης 

κερδίζετε ένα πόντο

Smart και με e-bill τους 

διπλασιάζετε!

για το σπίτι
Για κάθε νέα παροχή ρεύματος ή φυσικού 

αερίου κερδίζετε 1.000 welcome πόντους Smart
Για συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου 

κερδίζετε 3.000 welcome πόντους Smart

για την επιχείρηση
Για κάθε νέα παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου 
κερδίζετε 2.000 welcome πόντους Smart
Για συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου 
κερδίζετε 5.000 welcome πόντους Smart



προνόμια| BONUS TIME

Αρκεί να:

• Εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξητης
συνεργασίας μας έως την ημερομηνία λήξης τους και θα κερδίσετε20%
επιστροφή στην εγγύησή σας!

• Εξοφλήσετε τους 12 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξητης
συνεργασίας μας έως την ημερομηνία λήξης τους και θα κερδίσετε30%
επιστροφή στην εγγύησή σας!

Πρόγραμμα επιβράβευσης Bonus Time!

Στην nrg βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα σας και επιβραβεύουμε τη σταθερή και  
συνεπή σχέση σας μαζί μας.

Είστε τυπικοί;

Σας επιστρέφουμε έως και 30% της εγγύησής σας!

Μηδενική εγγύηση
με πάγια εντολή

Σε περίπτωση που επιλέξετε  
την εξόφληση

των λογαριασμών σας με  
πάγια εντολή,

η εγγύηση είναι μηδενική!



Η συνεργασία με την nrg συνδυάζει την οικονομία και τις
σημαντικές εκπτώσεις με την αξιοπιστία και την υψηλού επιπέδου  
εξυπηρέτηση.

Στην nrg αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά με  
επίκεντρο τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

γιατί nrg;



συχνές ερωτήσεις…



Ποια είναι η διαδικασία;

Αρκεί να συμπληρώσετε μια Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας,  
και να μας παραδώσετε έναν πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό σας,  
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια μπορείτε να γίνετε
πελάτης μας εντός 5 ημερών.

Στη διαδικασία αλλαγής θα κοπεί το ρεύμα;

Δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς η
αλλαγή είναι καθαρά λογιστική.



Τι θα γίνει με την εγγύηση που έχω καταβάλει στον προηγούμενο  
Προμηθευτή;

Η εγγύηση που έχετε καταβάλει στον προηγούμενο προμηθευτή, θα σας
επιστραφεί με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό σας λογαριασμό.

Σε περίπτωση βλάβης που θα πρέπει να απευθύνομαι;

Θα απευθυνθείτε στο ΔΕΔΔΗΕ, στο τηλέφωνο που θα αναγράφεται στο
λογαριασμό σας, όπως κάνατε μέχρι και σήμερα, αναφέροντας τον αριθμό μετρητή  
και τη διεύθυνσή σας.

Δεν θα υπάρξει κανένα κόστος κατά τη διαδικασία αλλαγής.

Υπάρχει κόστος που προκύπτει κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή;



Επωφεληθείτε από τη μοναδική προσφορά
που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών!

ευχαριστούμε!

www.nrg.gr

http://www.nrg.gr/

