
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νo 135/16-10-2017  

 
ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  UUNNIIOONN  ––  NNRRGG  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΟΟΚΚ!!!!!!  
 

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεργασία του Σωματείου μας με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας nrg συνεχίζεται για ένα ακόμη μήνα. Σας την υπενθυμίζουμε:  
 

Έως και 20% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας σε σχέση με τον κύριο πάροχο! 

 

Χρέωση Ημέρας  

Αρχική τιμή: €0,082 / kWh Τελική τιμή: €0,0697 / kWh*  

Πάγια χρέωση μονοφασική παροχή € 1,52 / 4μηνο  

Πάγια χρέωση τριφασική παροχή € 4,8 / 4μηνο  

 

Με νυχτερινό μετρητή  

Χρέωση Ημέρας Αρχική τιμή: €0,082 / kWh Τελική τιμή: €0,0697 / kWh*  

Χρέωση Νύχτας Αρχική τιμή: €0,0661 / kWh Τελική τιμή: €0,056 / kWh*  

Πάγια χρέωση μονοφασική παροχή € 3,52 / 4μηνο  

Πάγια χρέωση τριφασική παροχή € 6,8 / 4μηνο  

 

Η προσφορά ισχύει μέχρι και 17.11.2017, για όλους τους εργαζομένους της Eurobank,  για όσο 

χρονικό διάστημα εργάζονται  στη Eurobank και έως 2 παροχές ανά εργαζόμενο.  

*Τελική τιμή όπως διαμορφώνεται με την επιστροφή εμπρόθεσμης πληρωμής. Η επιστροφή 

υπολογίζεται σε εκκαθαριστικούς λογ/σμους και προϋπόθεση είναι να εξοφλούνται έγκαιρα και  οι 

αντίστοιχοι έναντι. Η επιστροφή γίνεται στον επόμενο λογ/σμο του εκκαθαριστικού που αφορά.  

15% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας με την εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού* 

Αρκεί να:  

• Εξοφλήσετε τους 6 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξη της συνεργασίας μας έως την 

ημερομηνία λήξης τους και θα κερδίσετε 20% επιστροφή στην εγγύησή σας!  
  

• Εξοφλήσετε τους 12 πρώτους λογαριασμούς σας, από την έναρξη της συνεργασίας μας έως 

την ημερομηνία λήξης τους και θα κερδίσετε 30% επιστροφή στην εγγύησή σας!  
  

Σε περίπτωση που επιλέξετε την εξόφληση των λογαριασμών σας με πάγια εντολή, η εγγύηση είναι 

μηδενική!  

Μηδενική εγγύηση  με πάγια εντολή  

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!  

Μοναδικά προνόμια και ανταγωνιστικές χρεώσεις ισχύουν επίσης σε επαγγελματικές παροχές, 

κατόπιν σύστασης από το Σωματείο Union της Eurobank. 

 

 Όσοι ενδιαφέρονται  για την προσφορά να στείλουν e-mail στον συνάδελφο Δημήτρη 

Γκριτζάλα (κιν. τηλ.: 6944 765557 – dgritzalas@unioneurobank.gr)  

 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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