
Αποκλειστική 
Προσφορά για
τα μέλη του 
Επιμελητηρίου 
Λάρισας

Ρεύμα Οικιακό 24/7 Premium



Εδώ και 160 χρόνια, σταθερός μας στόχος είναι να βελτιώνουμε την καθημερινότητά σας με έξυπνες 
ενεργειακές λύσεις. Τώρα πάμε ακόμα ένα βήμα πιο μακριά, προσφέροντάς σας εκτός από φυσικό 

αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα με αξιοπιστία, οικονομία και ασφάλεια για το σπίτι ή την επιχείρηση, ενώ 
παράλληλα επεκτείνουμε την δραστηριότητά μας σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον προσφέρουμε ειδικά 

για εσάς το πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα της αγοράς για να βγαίνετε περισσότερο κερδισμένοι.

*Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για νέες Αιτήσεις για τα Μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας 



Προσφορά Premium 24/7

Πρόγραμμα Ηλεκτρικού
Ρεύματος

Μηνιαίο Πάγιο
(€/μήνα)

Χρέωση ενέργειας
(€/kWh)

Ρεύμα Οικιακό 
24/7 Premium 2,25 € 0,0659 €

• Ενιαία χρέωση κιλοβατώρας πιο χαμηλή και από την νυχτερινή, για όλο το 24ωρο
• Μηδενική εγγύηση για πληρωμή με πάγια εντολή
• Επείγουσα τεχνική βοήθεια στο σπίτι, κάθε ημέρα, όλο το 24ωρο
• Ασφάλιση Περιεχομένου 
• Χρονική διάρκεια: Αορίστου



24/7 Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Επείγουσα Υδραυλική 
Βλάβη

Κάλυψη κόστους
κλειδαριάς εξώπορτας

Επείγουσα 
ηλεκτρική βλάβη

Θραύση
κρυστάλλων

Κάλυψη ζημιών
καυστήρα αερίου

Επισκευή
εξώπορτας

Σε συνεργασία 
με την

Άμεση τεχνική βοήθεια για έκτακτες 
βλάβες, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα.



Ασφάλιση Περιεχομένου

Κάλυψη έως και 3.000 ευρώ για ζημιές σε συσκευές, έπιπλα 
και άλλα αντικείμενα

Σε συνεργασία με την:

• Κλοπή

• Πυρκαγιά

• Φυσικές Καταστροφές

• Κακόβουλες Ενέργειες



Bonus στην Ενέργεια

Με την Alpha Bank και το πρόγραμμα Bonus,
επιβραβεύουμε κάθε σας επιλογή.

Κερδίστε την 

μεγαλύτερη

επιβράβευση πόντων με 

κάθε εξόφληση 

λογαριασμού με κάρτες

Alpha Bonus

Εξαργυρώστε 

πόντους σε αγαθά 

και υπηρεσίες

στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις του 

προγράμματος 



Premium όφελος για τους αγαπημένους μας

Επιπλέον 
πρωτοποριακές παροχές

Πολύ Ανταγωνιστικά 
Προϊόντα για όλους

*Το όφελος ενέργειας αφορά ετήσιο όφελος σε σύγκριση με τον Βασικό Προμηθευτή προ έκπτωσης συνέπειας. Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Παροχές
Εργένης 65m2

800kWh/4μηνο
Ζευγάρι 90m2

1500kwh/4μηνο

Οικογένεια 
150m2

2200kwh/4μηνο

Όφελος Ενέργειας 64 € 132 € 259 €

Ασφάλιση 
περιεχομένου

30 € 30 € 30 €

24/7 επείγουσα 
τεχνική βοήθεια

70 € 100 € 150 €

Συνολική 
Εξοικονόμηση

164 € 262 € 439 €

*Ετήσιο Όφελος (€) σε σύγκριση με ΔΕΗ χωρίς συνέπεια . Αφορά  στις ανταγωνιστικές χρεώσεις συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13%



Διαδικασία ενεργοποίησης σε 3 απλά βήματα

Συστήνεται να μην γίνεται αλλαγή στα στοιχεία κατόχου της παροχής καθώς ενδέχεται να ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη. 

1. Καταχώρηση νέας Αίτησης για Ηλεκτρικό Ρεύμα στο πακέτο Ρεύμα Οικιακό
24/7 Premium με απαραίτητα δικαιολογητικά:
⚊ Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε 

περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού, ζητείται προηγούμενος 
εκκαθαριστικός λογαριασμός.

⚊ Πρόσφατη ένδειξη του μετρητή κατανάλωσης ρεύματος ή ακόμα και 
φωτογραφία του Μετρητή

⚊ Ταυτότητα ή Διαβατήριο

2. Έλεγχος και Υποβολή της Αίτησης στο Διαχειριστή

3.
Η διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή γίνεται πολύ απλά και γρήγορα, για την
αλλαγή δεν απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο μετρητή ή στο σύστημα
ηλεκτροδότησης του σπιτιού


