ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 125 / 14-06-2017

Από τις κορυφαίες εταιρείες του Κλάδου της ενέργειας

«Όμιλος ΗΡΩΝ»
Δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος
Όχι απλός πάροχος

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,
Το Union Eurobank εξασφάλισε για σας την κ α λ ύ τ ε ρ η οικονομική προσφορά της
αγοράς για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης των μελών του με
αντικατάσταση των παροχών της Δ.Ε.Η.
Η εταιρεία που θα συνεργαστούμε είναι ο Όμιλος ΗΡΩΝ – κορυφαίος του Κλάδου – που
αποτελεί καθετοποιημένο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με δύο (2) ιδιόκτητα
εργοστάσια στην Βοιωτία και όχι απλό πάροχο, όπως άλλες εταιρείες εμπορίας
ρεύματος.

Για την πλήρη ενημέρωση σας παραθέτουμε το σύνολο της προσφοράς της εταιρείας.

Προσοχή: Η προσφορά ισχύει μόνο μέχρι 31/07/2017!
Τα μέλη μας που ενδιαφέρονται (και μέχρι δύο παροχές ανά μέλος) θα πρέπει να
συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ (pdf αρχείο) και να την αποστείλουν με την
εσωτερική αλληλογραφία της Τράπεζας στα γραφεία μας ή ταχυδρομικώς με δικά τους
έξοδα.
Υπεύθυνοι για την διαβίβαση των αιτήσεων στην εταιρεία («ΗΡΩΝ»), την παραλαβή και
την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από την πλευρά του Σωματείου μας,
για να ισχύσει η οικονομική προσφορά είναι οι συνάδελφοι-μέλη του Δ.Σ.:
1. Δημήτρης Μαργαρίτης - email: dmargaritis@unioneurobank.gr, κινητό: 6948 500802
2. Δημήτρης Γκριτζάλας - email: dgritzalas@unioneurobank.gr, κινητό: 6944 765557
3. Γαβριήλ Μιχαλάτος - email: gmichalatos@unioneurobank.gr, κινητό: 6972 051520

Για τυχόν συμπληρωματική πληροφορία-διευκρίνιση αρμόδιος ο κύριος Χρήστος
Μαυροδημητράκης (ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.) στα τηλέφωνα:
210 6968369 (απ’ ευθείας) και 210 6968228 (γραμματεία).

Ακολουθεί το ενημερωτικό υλικό για:
- Ταυτότητα της ΗΡΩΝ
- Η οικονομική προσφορά προς τα μέλη μας
- Σύγκριση με τιμολόγιο Δ.Ε.Η.

- Όροι προφοράς
- Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα
- Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης
- Χρήσιμες πληροφορίες

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

Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος

Γιάννης Σιδεράτος

Σύντομη
περιγραφή της
ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΗΣ ΑΕ

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ, καθετοποιημένος παραγωγός και προμηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας με δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος 600MW και υπερδεκαετή εμπειρία στους εν λόγω τομείς δραστηριότητας,
δημιουργήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία δύο ιδιαίτερα
σημαντικών Ομίλων : i) του Ομίλου ENGIE, ο οποίος είναι ο
μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας
στον κόσμο και ii) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός από τους
σημαντικότερους πυλώνες του κατασκευαστικού κλάδου και της
ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2014 στο
μετοχικό κεφάλαιο εισήλθε και η QATAR PETROLEUM, ο κρατικός
Όμιλος πετρελαίου του Κατάρ.

 Δώρο εγγραφής: 30€

Σύντομη
περιγραφή της
ειδικής
προσφοράς
για τα μέλη
του
Σωματείου

Το δώρο εγγραφής θα αποδοθεί σαν πίστωση στον 1ο λογαριασμό ρεύματος που θα λάβετε από την ΗΡΩΝ

 Επιπλέον … δύο μήνες δωρεάν ρεύμα
Οι καταναλώσεις των 2 μηνών υπολογίζονται αναλογικά βάσει των μετρήσεων του Διαχειριστή Δικτύου
(ΔΕΔΔΗΕ)

 Επιπλέον … 10% χαμηλότερες τιμές ρεύματος από αυτές του
βασικού προμηθευτή
 Επιπλέον … 10% έκπτωση συνέπειας στις χρεώσεις ρεύματος
 Επιπλέον … μη καταβολή εγγύησης
Με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή
πιστωτικής κάρτας

 Επιπλέον … 1% έκπτωση στις χρεώσεις ρεύματος
Με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή
πιστωτικής κάρτας

Τιμοκατάλογος
και σύγκριση
με τον
δημοσιευμένο
τιμοκατάλογο
του βασικού
προμηθευτή

Δώρο εγγραφής
Δωρεάν κατανάλωση
Πάγιο

ΗΡΩΝ

ΔΕΗ

30€

-

2 μήνες

-

1,52 – 6,8 €/4μηνο 1,52 – 6,8 €/4μηνο

Τιμή χρέωσης ημερήσιας
κατανάλωσης < 2.000 kWh / 4μηνο

0,08500 €/kWh

0,09460 €/kWh

Τιμή χρέωσης ημερήσιας
κατανάλωσης > 2.001 kWh / 4μηνο

0,09200 €/kWh

0,10252 €/kWh

Τιμή νυχτερινής κατανάλωσης

0,06610 €/kWh

0,06610 €/kWh

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου για
μέχρι και δύο (2) παροχές
 Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται στα 2 έτη

Όροι ειδικής
προσφοράς

 Η ΗΡΩΝ εγγυάται σταθερή τιμή για 2 έτη
 Ο πελάτης μπορεί να αποχωρήσει από την συγκεκριμένη ειδική
προσφορά όποτε θελήσει
 Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης ο πελάτης θα κληθεί να
καταβάλει, σαν ποινή πρόωρης αποχώρησης, το ποσό των
πενήντα ευρώ

 Συμπληρώστε και υπογράψτε την συνημμένη Αίτηση
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 Υπογράψτε την συνημμένη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Γενικοί Όροι ειδικής προσφοράς)

Τι πρέπει να
κάνετε για να
επωφεληθείτε
της ειδικής
προσφοράς

 Επισυνάψτε ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων της
ταυτότητάς σας
 Επισυνάψτε ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων του
τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
 Προσοχή: σε περίπτωση όπου ο λογαριασμός σας παρουσιάζει «ανεξόφλητο
υπόλοιπο» η Αίτησής μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με την προσκόμιση
αποδεικτικού εξόφλησης του ανεξόφλητου υπολοίπου

 Προωθήστε το παραπάνω «πακέτο», χρησιμοποιώντας την
εσωτερική αλληλογραφία, στην διέυθυνση του Union (Εμμ.
Μπενάκη 32, 106 78, Αθήνα)
 Μετά τον έλεγχο της Αίτησής σας η εκπροσώπησή σας θα
υλοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από το Union

 Με την εκπροσώπησή σας θα λάβετε welcome call από την
εταιρεία μας

 Όλα τα πεδία που είναι σε κόκκινο
περίγραμμα είναι υποχρεωτικό να
συμπληρωθούν

Οδηγίες
συμπλήρωσης
Αίτησης
Προμήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας

 Προσοχή: Ο λογαριασμός εκδίδεται
πάντα στο όνομα του Αιτούντος
 Τα στοιχεία που πρέπει να
συμπληρωθούν σε αυτό το σημείο
αναγράφονται στον λογαριασμό που ήδη
λαμβάνετε από τον Προμηθευτή σας
 Το «ποσό εγγύησης» που πρέπει να
συμπληρώσετε είναι το ίδιο ακριβώς
που έχετε καταβάλει στον προηγούμενο
Προμηθευτή σας
 Προσοχή: το ποσό της εγγύησης πρέπει να
συμπληρωθεί άσχετα με το αν έχετε επιλέξει
εξόφληση μέσω πάγια εντολής

 Για να βρείτε τις ενδείξεις του μετρητή
σας ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα

Καταγραφή
ενδείξεων
μετρητή

Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός
Παροχής που αναγράφεται στο
λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με
αυτόν που εμφανίζεται στο
μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο
μετρητή σας (κυκλωμένο στην
πιο κάτω εικόνα).

Σημειώστε
την
ένδειξη,
παραλείποντας τα δεκαδικά
ψηφία που εμφανίζονται με
διαφορετικό χρώμα (δλδ χωρίς
το κυκλωμένο δεκαδικό της πιο
κάτω εικόνας).

Εάν έχετε μετρητή διπλής
εγγραφής (νυχτερινό), τότε θα
πρέπει να σημειώσετε δυο
ενδείξεις, την ένδειξη Κ (για τον
υπολογισμό των ημερήσιων
καταναλώσεών σας) και την
ένδειξη Μ (για τον υπολογισμό
των νυχτερινών καταναλώσεών
σας) (δείτε τα κυκλωμένα στην
πιο κάτω εικόνα).

 Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος?
Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή
στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να
υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη.
 Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή?
Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.

Q &A
(1 από 3)

 Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ρεύμα?

Όχι. Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η συναλλαγή είναι
καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
 Μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε όλη την Ελλάδα?
Η ΗΡΩΝ μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις
περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης ενώ πρόσφατα έγινε
δυνατή η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την ΗΡΩΝ στα νησιά της Κρήτης και της Ρόδου.
 Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στον προηγούμενο προμηθευτή μου;
Η εγγύηση επιστρέφεται από τον προηγούμενο προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο
λογαριασμό του προηγούμενου προμηθευτή σας που αναφέρεται ως τελικός

 Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω στην ΗΡΩΝ;
Ακριβώς το ίδιο που είχατε καταβάλει στον προηγούμενο προμηθευτή σας.
 Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό;

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της ΗΡΩΝ εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του
λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης από τον αρμόδιο
διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης
από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ).

Q &A
(2 από 3)

 Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για απορίες;
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18228 καθημερινά από τις
09:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ., μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης customercare@heron.gr ή
μέσω της ιστοσελίδας μας www.heron.gr.
 Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Το
τηλέφωνο μπορείτε να το βρείτε στον λογαριασμό του προμηθευτή σας.
 Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό;

Q &A
(3 από 3)

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της ΗΡΩΝ εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού
χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή
(ΔΕΔΔΗΕ).

 Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για απορίες;
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18228 καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις
19:00 μ.μ., μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης customercare@heron.gr ή μέσω της ιστοσελίδας μας
www.heron.gr.

 Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;
Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Το τηλέφωνο μπορείτε να το βρείτε στον
λογαριασμό του προμηθευτή σας.

Ευχαριστούμε
για την
προσοχή σας

