ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EcoUP HOME
Άρθρο Ε 1. Αντικείµενο
Ε.1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι, οι οποίοι αφορούν στη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή
«EcoUP HOME», επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, και
υπερισχύουν οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ1.1 της Συµβάσεως. Ε.1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του
Προµηθευτή «EcoUP HOME» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε οικιακές παροχές.
Άρθρο Ε2: Προνόµια
Με την ένταξη του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «EcoUP HOME» και κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Προµηθευτής θα παρέχει στον Πελάτη τα
εξής προνόµια: Ε2.1 Έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού (εξαιρουµένων της Χρέωσης
Παγίου & της Πάγιας Χρέωσης Πράσινης Ενέργειας) ως επιβράβευση, στην περίπτωση της εµπρόθεσµης εξόφλησης του εκάστοτε εκδοθέντος
Λογαριασµού. Πλέον συγκεκριµένα, όταν ο Πελάτης του Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή «EcoUP HOME», εξοφλεί το σύνολο του
Λογαριασµού του (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικού), µέχρι και την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξεως αυτού και δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς τον Προµηθευτή, τότε ο Προµηθευτής θα παρέχει έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του
εµπροθέσµως εξοφληµένου Λογαριασµού (εξαιρουµένων της Χρέωσης Παγίου & της Πάγιας Χρέωσης Πράσινης Ενέργειας) (είτε Έναντι, είτε
Εκκαθαριστικού), η οποία θα πιστώνεται στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη. Ε2.2 «∆ώρο Παραµονής» αξίας είκοσι ευρώ (20,00€) για
κάθε δώδεκα (12) συναπτούς µήνες παραµονής του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, το οποίο θα πιστώνεται στον αµέσως επόµενο
Λογαριασµό µετά τη συµπλήρωση εκάστοτε χρονικής περιόδου δώδεκα (12) συναπτών µηνών κατά τα ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι το πρώτο (1ο) «∆ώρο
Παραµονής» θα πιστωθεί στο Λογαριασµό του Πελάτη που θα εκδοθεί τον επόµενο µήνα µετά τη συµπλήρωση δώδεκα (12) συναπτών µηνών
παραµονής του στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα και η διαδικασία αυτή θα επαναλαµβάνεται, κατά τον ίδιο τρόπο, µετά την εκάστοτε συµπλήρωση
δώδεκα (12) συναπτών µηνών παραµονής του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «EcoUP HOME». Ε2.3. Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση που ο
Πελάτης αποχωρήσει κατά το εκάστοτε χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών µετά τη λήψη του αντίστοιχου «∆ώρου Παραµονής», σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον Ειδικό Όρο Ε2.2 ανωτέρω, το ποσό αυτό των είκοσι (20) ευρώ θα χρεώνεται δια συµψηφισµού στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό
του Πελάτη. Ε2.4 Πράσινο Πιστοποιητικό, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ο Πελάτης στην Εγκατάστασή
του και εκπροσωπείται από τον Προµηθευτή, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριµένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις
Προέλευσης). ∆ιευκρινίζεται ότι το Πράσινο Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ ετησίως και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην ιστοσελίδα του
Προµηθευτή www.heron.gr. Ε.2.5 Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ∆ενδροφύτευσης, το οποίο θα παρέχεται από τον Προµηθευτή στον Πελάτη µετά την
παραµονή του στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα για δώδεκα (12) συναπτούς µήνες και µε το οποίο θα βεβαιώνεται η συµβολή του Πελάτη στις
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Προµηθευτή που λαµβάνουν χώρα σε συνεργασία µε διαφόρους Περιβαλλοντικούς Φορείς. Πλέον
συγκεκριµένα για κάθε δώδεκα (12) συναπτούς µήνες παραµονής του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, ο Προµηθευτής θα αναλαµβάνει
την αγορά και τη φύτευση ενός (1) δένδρου για λογαριασµό του Πελάτη στα πλαίσια αναδασώσεων και εν γένει δενδροφυτεύσεων, στις οποίες θα
συµµετέχει ο Προµηθευτής, το κόστος των οποίων θα καλύπτεται από το ποσό της Πάγιας Χρέωσης Πράσινης Ενέργειας που αναγράφεται στην Αίτηση
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή διαµορφώνεται σε ετήσια βάση (0,5 ευρώ x 12 µήνες = 6 ευρώ).
Άρθρο Ε3: Υπηρεσία «E-BILL»
Ρητώς συµφωνείται ότι ο Πελάτης, µε την ένταξή του στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «EcoUP HOME», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την
ηλεκτρονική αποστολή του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού του (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού), παραιτούµενος του δικαιώµατός του να λαµβάνει
αυτόν σε έντυπη µορφή.
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