Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης
Eurobank
Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000
Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072
http://www.unioneurobank.gr
e-mail: info@unioneurobank.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 154/22-1-2018

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της συνεργασίας του Σωματείου μας, με την εταιρεία
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, Protergia, της Μυτιληναίος Α.Ε.
Έως και 36% έκπτωση στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο!
Χρέωση Ημέρας
Αρχική Τιμή: €0,0898/kwh (0-2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06286/kWh*
Αρχική Τιμή: €0,0943/kwh (>2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06601/kWh*
Πάγια Χρέωση μονοφασική παροχή €4,50/ανά μήνα*
Πάγια Χρέωση τριφασική παροχή €4,50/ανά μήνα*
Με νυχτερινό μετρητή
Χρέωση Ημέρας Αρχική Τιμή: €0,0898/kWh (0-2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06286/kWh*
Χρέωση Ημέρας Αρχική Τιμή: €0,0943/kWh (>2000 kWh/4μηνο) Τελική Τιμή:€0,06601/kWh*
Χρέωση Νύχτας Τελική Τιμή: €0,0661/KWh
Πάγια Χρέωση μονοφασική παροχή €4,50/ανά μήνα*
Πάγια Χρέωση τριφασική παροχή €4,50/ανά μήνα*
H προσφορά ισχύει μέχρι και τις 28.02.2018, για όλους τους εργαζόμενους της Eurobank,
για 18 μήνες, ανεξαρτήτου πλήθους παροχών ανά εργαζόμενο.
*Τελική τιμή όπως διαμορφώνεται με την επιστροφή εμπρόθεσμης πληρωμής. Η επιστροφή
υπολογίζεται σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και προϋπόθεση είναι να εξοφλούνται
έγκαιρα και οι αντίστοιχοι έναντι λογαριασμοί.
Η επιστροφή γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.
*Η πάγια χρέωση των 4,5€ μηνιαίως προκύπτει μετά την έκπτωση 30%, με την εμπρόθεσμη
εξόφληση κάθε μηνιαίου λογαριασμού.
Η έκπτωση προκύπτει με την εφαρμογή 30% έκπτωσης στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας με
την εμπρόθεσμη πληρωμή ανά μήνα του λογαριασμού σας και στην περίπτωση που η
τετραμηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τις 2.000 KWh (δηλαδή έκπτωση έως 36%).
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• Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς έως και
την ημερομηνία λήξης τους, από την έναρξη της συνεργασίας μας, θα κερδίζετε ανά
εξάμηνο 10% επιστροφή της αρχικής σας εγγύησης έως ότου μηδενιστεί. Η συγκεκριμένη
επιβράβευση συνεπών πελατών σχετικά με την σταδιακή επιστροφή της εγγύησης
επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο.
• Σε περίπτωση, που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πάγια τραπεζική εντολή η εγγύηση
είναι μηδενική για όλο το 18μηνο.
• Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τα μετρητά, παρέχουμε 30% έκπτωση
στην αρχική εγγύηση, αρκεί να πληρωθεί εμπρόθεσμα ο πρώτος λογαριασμός.
Στην Protergia, βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα σας, μέσω σημαντικών εκπτώσεων που
παρέχουμε στη χρέωση ημερήσιας ενέργειας και επιβραβεύουμε τη σταθερή και συνεπή
σχέση μας.
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στον συνάδελφο Δημ. Γκριτζάλα
dgritzalas@unioneurobank.gr και στα τηλέφωνα 2103624278 - 2103614465
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Χαρίτος

Γιάννης Σιδεράτος
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