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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 004 / 20-04-2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσίασε η παραπάνω συνεργασία μας
με την protergia, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τις σημαντικές εκπτώσεις
που περιγράφονται, εξασφαλίσαμε την παράταση της ισχύος της προσφοράς μέχρι
τέλους του μήνα.
Υπενθυμίζουμε τα βασικά σημεία:
1. Παρέχει ενέργεια ημέρας έως και 5% φθηνότερη από την τιμή Νυχτερινού!
2. Παρέχει 15% έκπτωση στην ήδη μειωμένη τιμή της Νυχτερινής χρέωσης, για πελάτες με
νυχτερινό μετρητή!
3. Μειωμένο πάγιο από 4,50 ευρώ σε 3,50 ευρώ / μήνα!
4. Είναι η μοναδική προσφορά στην αγορά που Εγγυάται την έκπτωση εμπροθέσμων, και
μάλιστα την ΔΙΠΛΑΣΙΑ για 2 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να ενταχθείτε ακόμα και εάν η παροχή ΔΕΝ είναι στο
όνομα σας. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας στείλετε είναι τα
ακόλουθα:
1. Φωτοτυπία της ταυτότητας του δικαιούχου της παροχής ρεύματος (και τις δύο όψεις)
2. Τον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό που έχετε λάβει (και τις δύο όψεις)
α. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής του τότε επιπλέον θα
χρειαστούμε την απόδειξη πληρωμής του λογαριασμού.
3. Φωτογραφία του μετρητή που θα φαίνεται ευκρινώς η τρέχουσα μέτρηση ή εναλλακτικά
χειρόγραφη καταγραφή της μέτρησης και αποστολή σε εμάς.
α. Σε περίπτωση νυχτερινού χρειαζόμαστε και αυτή τη μέτρηση
4. Τέλος συμπληρωμένη την αίτηση που θα σας αποστείλουμε με τα στοιχεία του
δικαιούχου της παροχής ρεύματος υπογεγραμμένη στην πρώτη και τέταρτη σελίδα
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Εάν θέλετε να αλλάξετε τον δικαιούχο της παροχής τότε τα παραπάνω δικαιολογητικά
(1o & 4o) θα περιέχουν τα στοιχεία του νέου δικαιούχου. Επιπλέον βάση Νομοθεσίας χρειάζεται
να προσκομίσετε:
1. Είτε μισθωτήριο από το TAXIS εφόσον νοικιάζεται το χώρο
2. Είτε από το TAXIS την περιουσιακή κατάσταση που αποδεικνύει ότι σας ανήκει το
ακίνητο. Εναλλακτικά το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου.
Αν η παροχή παραμείνει στο ίδιο όνομα δηλαδή δεν αλλάξει χρήστη τότε δεν απαιτείται η
προσκόμιση του παραπάνω.
Σε περίπτωση που είσαστε ήδη πελάτης Protergia παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με
το Customer Service 18311 για ανανέωση του συμβολαίου σας.
Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος ο συνάδελφος Δημήτρης Γκριτζάλας,
2103624278 – 6944765557 dgritzalas@unioneurobank.gr.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Στάθης Χαρίτος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Σιδεράτος
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