ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ONLY BUSINESS»
Άρθρο Ε 1. Αντικείµενο
Ε.1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «Only
Business»», οι οποίοι επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας,
υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο 1.1 της παρούσης.
Ε.1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «Only Business» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και υφιστάµενους Πελάτες του Προµηθευτή, µε
επαγγελµατικές παροχές και Συµφωνηµένη Ισχύ Παροχής έως 25kVA.
Άρθρο Ε2. ∆ιάρκεια
Ε.2.1 Η διάρκεια του Εµπορικού Προγράµµατος «Only Business» ορίζεται στους δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες και τίθεται σε ισχύ κατά την
Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων της Σύµβασης.
Ε.2.2 Μετά το πέρας των δώδεκα (12) µηνών, παύει η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων, η Σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, διέπεται από
τους Γενικούς Όρους και οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται βάσει της Συµφωνηθείσας Τιµής
και της Χρέωσης Παγίου του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ε.2.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση πριν από τη συµπλήρωση των δώδεκα (12) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται µε το ποσό που ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα (Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης), ανάλογα µε τον
µήνα Παύσης Εκπροσώπησης του Μετρητή του από τον Προµηθευτή, ήτοι:
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Η Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης εφαρµόζεται ανά συµβολαιοποιηµένο Μετρητή του Πελάτη. Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Λογαριασµό
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προµηθευτή και θα συµψηφίζεται µε την Εγγύηση που έχει καταβάλει ο Πελάτης.
Ε2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής τροποποιήσει, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες, αιτιολογηµένα, τη Συµφωνηθείσα Τιµή του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτή ορίζεται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας, πριν από τη συµπλήρωση των δώδεκα (12) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό
Πρόγραµµα «Only Business», ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει, επίσης σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες,
την παρούσα Σύµβαση χωρίς να επιβαρυνθεί µε Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω Ειδικό Όρο Ε2.3.
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∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2016, ΦΕΚ Β’ 78/2017).
Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 57/2012, ΦΕΚ Β’
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ικας Συναλλαγών
Ηλεκτρικής
ριασµός» νοείται ο Λογαριασµός προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και αποστέλλεται µηνιαίως από τον Προµηθευτή
µε τον οποίο τιµολογείται η καταλογιζόµενη στον/στους Μετρητή/-ές του Πελάτη ηλεκτρική ενέργεια, είτε µετρηθείσα
Λογαριασµός) είτε εκτιµώµενη ( Έναντι Λογαριασµός).
νοούνται οι Λογαριασµοί Προσαυξήσεων του Αρµόδιου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς του Συστήµατος, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά
ό πλαίσιο.
ητής» νοείται η µετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σηµείο κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Πελάτη
ό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση.
ιασυνδεδεµένα Νησιά» (εφεξής Μ∆Ν) νοούνται τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής
υνδέεται µε το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της
ας.
θεσία» νοούνται οι Νόµοι, οι Κώδικες καθώς και κάθε άλλη νοµοθετική, κανονιστική ή ρυθµιστική διάταξη που ρυθµίζει, αφορά ή
βαση ή την εκτέλεσή της, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
ι» νοούνται ο Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999) και ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011).
νοείται η Οριακή Τιµή Συστήµατος, δηλαδή η τιµή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η τιµή που
όσοι εγχέουν ενέργεια στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από
ρφώνεται από το συνδυασµό των προσφορών τιµών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε µέρα οι διαθέσιµες µονάδες παραγωγής
γειας και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαµορφώνεται σε καθηµερινή βάση από τους καταναλωτές.
συµπίπτει µε την προσφορά της τελευταίας µονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση.
νοείται η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
ες Προσαρµογής» νοούνται οι ρήτρες που προβλέπονται στον Γ.Ο. 7.1 της Σύµβασης.
θυνος Προστασίας ∆εδοµένων» νοείται η σχετική έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού
τασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR).
ηµα» νοείται το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης).
ση Βάσει Μεσοσταθµικού Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Συµβατικών Σταθµών» ή «Χρέωση ΜΜΚΘΣΣ» νοείται η τυχόν θετική
(α) του ποσού που προκύπτει ως γινόµενο της ενέργειας που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο ελληνικό σύστηµα µεταφοράς

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ.
Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 115 26 Αθήνα (κεντρικά γραφεία)
Τηλ: 213 03 33 000 - Fax: 213 00 75 498
499
heron.gr - customercare@heron.gr

ηλε
ισχύ
χρε
στο
παρ

2. Α
Από
2.1
Νοµ
στη
2.2
ηλε

3. Υ
3.1
3.1
3.1
ως
3.1
αιτη
από
3.1
δια
3.2
3.2
ηµ
3.2
3.2
σκο
ηµε
περ
εξα
της
αρµ
Γ.Ο.
3.2
περ

