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ADD-ON ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

“ELPEDISON FIXED” 
 

  

 
Ειδικοί Όροι Add-on Υπηρεσίας “ELPEDISON FIXED”: 
 
1. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με 

την ELPEDISON (στο εξής «Σύμβαση») να ενεργοποιήσει την Add-on Υπηρεσία “ELPEDISON fixed” (υπηρεσία σταθερής τιμής).  
2. Με την ενεργοποίηση της Add-on Υπηρεσίας “ELPEDISON fixed” ο Πελάτης θα χρεώνεται μηνιαίως στους λογαριασμούς 

κατανάλωσης με πάγια χρέωση 9,00€/μήνα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο θα ανανεώνεται αυτομάτως για έξι (6) 
μήνες κάθε φορά, εφόσον ο Πελάτης δεν υποβάλλει σχετικό αίτημα διακοπής της υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη λήξη ισχύος της. Σε περίπτωση ανανέωσης της υπηρεσίας θα εφαρμόζεται η χρέωση της Add-on Υπηρεσίας “ELPEDISON 
fixed” που θα είναι σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα της διάρκειας ανανέωσής της, η οποία θα είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα 
του Προμηθευτή www.elpedison.gr, γεγονός που θα επάγεται αυτομάτως αντίστοιχη τροποποίηση των παρόντων Ειδικών Όρων.  

3. Με την ενεργοποίηση της Add-on Υπηρεσίας “ELPEDISON fixed”, δεν θα εφαρμόζεται ο όρος 6.1 της σύμβασης προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει ο Πελάτης με την ELPEDISON και η Χρέωση Προμήθειας δεν θα αναπροσαρμόζεται. 

4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει την Add-on Υπηρεσία “ELPEDISON fixed”, δεν θα δύναται να 
απενεργοποιήσει ή αντίστοιχα επανενεργοποιήσει αυτή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

5. Η ενεργοποίηση της Add-on Υπηρεσίας “ELPEDISON fixed” δεν μπορεί να συνδυαστεί με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες 
της ELPEDISON, συνεπώς ο Πελάτης θα πρέπει πριν την ενεργοποίησή της να έχει ελέγξει τους όρους της προωθητικής ενέργειας 
στην οποία έχει ενταχθεί, ώστε να γνωρίζει τις τυχόν επιβαρύνσεις με τις οποίες δύναται να χρεωθεί. 

6. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους του Πελάτη οποτεδήποτε πριν τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας ισχύος της, ως 
αυτή ορίζεται στον όρο 9.2 των Γενικών Όρων Προμήθειας ή σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης από τον Προμηθευτή κατ’ 
εφαρμογή του όρου 10.2 των Γενικών Όρων Προμήθειας, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με ποσό 4,00€/μήνα κατ’ αναλογία ημερών 
από την ημέρα παύσης εκπροσώπησης του Μετρητή του για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της, 
ήτοι τη συμπλήρωση επτακοσίων τριάντα (730) ημερολογιακών ημερών, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Μήνας  

καταγελίας  
της σύμβασης 

Επιβάρυνση  
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Μήνας  
καταγελίας  

της σύμβασης 

Επιβάρυνση  
(κατ' αναλογία 

ημερών) 

Μήνας  
καταγελίας  

της σύμβασης 

Επιβάρυνση  
(κατ' αναλογία 

ημερών) 

Μήνας  
καταγελίας  

της σύμβασης 

Επιβάρυνση  
(κατ' αναλογία 

ημερών) 

1ος 96,00 € 7ος 72,00 € 13ος 48,00 € 19ος 24,00 € 
2ος 92,00 € 8ος 68,00 € 14ος 44,00 € 20ος 20,00 € 
3ος 88,00 € 9ος 64,00 € 15ος 40,00 € 21ος 16,00 € 
4ος 84,00 € 10ος 60,00 € 16ος 36,00 € 22ος 12,00 € 
5ος 80,00 € 11ος 56,00 € 17ος 32,00 € 23ος 8,00 € 
6ος 76,00 € 12ος 52,00 € 18ος 28,00 € 24ος 4,00 € 

 
 

    Ο Πελάτης δηλώνει ότι ανέγνωσε και αποδέχεται πλήρως τους ως άνω ειδικούς όρους της Add-on Υπηρεσίας “ELPEDISON fixed”. 
 

 

 
 

 

 
 

…………………………… (τόπος), ……………………………… (ημερομηνία) 
 

 

 
 

Υπογραφή: ____________________ 
 

 

 
 

Ονοματεπώνυμο χρήστη μετρητή (ολογράφως): _____________________________ 

http://www.elpedison.gr/

