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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «HOME FIX 2»

Άρθρο Ε1: Αντικείµενο
Ε1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «HOME 
FIX 2», οι οποίοι επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων Γενικών Όρων (Γ.Ο.), κατά τα διαλαµβα- νόµενα στον Γενικό Όρο 1.1 της παρούσης. Ε1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα 
του Προµηθευτή «HOME FIX 2» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές παροχές.
Άρθρο Ε2: ∆ιάρκεια
E2.1 Η διάρκεια του Εµπορικού Προγράµµατος «HOME FIX 2» ορίζεται στους δώδεκα  (12)  συµβατικούς µήνες και τίθεται σε ισχύ κατά την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εν θέµατι εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή, ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των 
Γενικών Όρων της Σύµβασης. E2.2 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 Σταθερής Τιµής και της Χρέωσης Παγίου του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. E2.3 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 Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης, βάσει της Χρέωσης Παγίου της Παροχής σε ηµερήσια 
βάση («Κανόνας Αναλογικότητας Ηµερών»), όπως αυτή ορίζεται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπολογιζοµένης βάσει των 
ηµερολογιακών ηµερών που υπολείπονται από την παύση εκπροσώπησης µέχρι και την συµπλήρωση τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακών 
ηµερών (ήτοι 12 µηνών) αρχικής ισχύος του Προγράµµατος. Το ποσό της Ρήτρας Πρόωρης Αποχώρησης που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο Πελάτης 
κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, αντιστοιχεί στην άµεση οικονοµική ζηµία που θα υποστεί ο Προµηθευτής εξαιτίας της πρόωρης αποχώρησης του 
Πελάτη, την οποία υποχρεούται να δικαιολογήσει σε περίπτωση που το ζητήσει ο Πελάτης. Το βάρος της απόδειξης της άµεσης οικονοµικής ζηµίας 
επιβαρύνει τον Προµηθευτή. 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 τυχόν 
έχει καταβάλει ο Πελάτης. Ε2.4 Συµφωνείται ρητά ότι ο Προµηθευτής δεν δύναται να τροποποιήσει τη Σταθερή Τιµή και τη Χρέωση Παγίου του εν θέµατι 
Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως και 
οι Γενικοί Όροι 7.3 έως 7.5 δεν εφαρµόζονται. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής τροποποιήσει τους υπόλοιπους όρους της Σύµβασης, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρική Ενέργεια και τους Γ.Ο. πριν από τη συµπλήρωση των δώδεκα (12) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό Πρόγραµµα «HOME FIX 2», ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει, 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.


