ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ”

Ειδικοί Όροι Προωθητικής Ενέργειας:

1.

Προωθητική Ενέργεια: H προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια») αφορά
τη συμμετοχή κάθε νέου πελάτη (εφεξής «ο Πελάτης»), που θα συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την ELPEDISON ή/και
φυσικού αερίου (στο εξής «Σύμβαση Προμήθειας»), στη χριστουγεννιάτικη κλήρωση (εφεξής η «Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση»), που θα
διεξαχθεί από την ELPEDISON με σκοπό τη διεκδίκηση δώρου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους 3 και
4 της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. Η παρούσα Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από 24/11/2021 έως 08/01/2022.

2. Προϋποθέσεις Ένταξης στην Προωθητική Ενέργεια:

Ο Πελάτης για να ενταχθεί στην Προωθητική Ενέργεια πρέπει :
1.
2.
3.

Να είναι οικιακός ή επαγγελματικός πελάτης
Να υπογράψει τους παρόντες Ειδικούς Όρους, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με τη/τις Σύμβαση/-εις.
Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπροσώπησης της παροχής του Πελάτη από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.

3. Δώρο: Τα δώρα της Μεγάλης Χριστουγεννιάτικης Κλήρωσης (όπως ειδικότερα περιγράφεται στον όρο 4.4.1 της παρούσας προωθητικής
ενέργειας) θα αποδοθούν στους νικητές Πελάτες εφόσον συμμετάσχουν στην κλήρωση σύμφωνα με τους κάτωθι όρους.

4. Όροι και διαδικασία συμμετοχής στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση:
4. 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
4.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι
Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση,
διευκρινίζεται με το παρόν ότι εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στο παρόν άρθρο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι
συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με τoν εν λόγω διαγωνισμό.
4.1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο Πελάτης στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση, εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω
στους παρόντες ειδικούς όρους, είναι να έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπροσώπησης της παροχής
του από τον Αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
4.2 Διαδικασία Συμμετοχής
4.2.1 Με την ολοκλήρωση της εκπροσώπησης της παροχής του Πελάτη, ο Πελάτης θα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό (εφεξής «ο Κωδικός»)
στο κινητό που έχει δηλώσει κατά τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας στην ELPEDISON, τον οποίο πρέπει να εισάγει στην ιστοσελίδα
https://elpedisonxmas.elpedison.gr, από την οποία θα ενημερώνεται αμέσως για το εάν έχει τυχόν κερδίσει κάποιο από τα προσφερόμενα δώρα,
όπως απαριθμούνται στον όρο 4.4.
4.2.3. Η εισαγωγή του Κωδικού στην ως άνω ιστοσελίδα https://elpedisonxmas.elpedison.gr προϋποθέτει πρόσβαση του Πελάτη στο διαδίκτυο
με δικά του τεχνικά μέσα. Η ELPEDISON δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης
σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων στον Πελάτη. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα https://elpedisonxmas.elpedison.gr επιτρέπεται
μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η
ELPEDISON δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση του Πελάτη εκ των άνω αιτιών.
4.2.4. Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της Μεγάλης Χριστουγεννιάτικης
Κλήρωσης, με τροποποίηση των παρόντων ειδικών όρων.
4.3. Συμμετοχή στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση
Διευκρινίζεται ότι ο κάθε Πελάτης λαμβάνει μέρος στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση με μία συμμετοχή για κάθε Σύμβαση Προμήθειας που
συνήψε με την ELPEDISON.
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4.4. Δώρα
4.4.1 Τα προσφερόμενα δώρα είναι τα ακόλουθα:
Περιγραφή Δώρου
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα smart EQ fortwo
Ταξίδια αξίας 1.000€
Smartphone Apple - iPhone 13 Pro Max
Smartphone Samsung - Fold 3 256 GB
Smartphone Samsung - Flip 3 128 GB
Smart τηλεοράσεις LG - 55NANO806PA 55''
Smart τηλεοράσεις LG - 65NANO806PA 65''
Smart τηλεοράσεις LG - 65UP78006LB 65''
Smart τηλεοράσεις Sony - BRAVIA XR 55’’
Smart τηλεοράσεις Sony - BRAVIA XR 65’’
Κονσόλες Sony PlayStation 5
Κονσόλες Nintendo Switch
Ηλεκτρικά ποδήλατα Xiaomi - Mi Smart Electric Folding Bike
Ηλεκτρικά scooter Xiaomi - Mi Electric Scooter Pro2
Σκούπες ρομπότ Xiaomi - Mi Robot Vacuum-Mop P
Έξυπνοι θερμοστάτες Somfy
IP Security Camera Somfy One
Δωρεάν ρεύμα για 1 χρόνο από την Elpedison*
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητα (τμχ)
2
30
10
10
10
10
5
5
5
5
5
20
20
50
20
100
50
10
367

* Αφορά οικιακούς μετρητές. Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 6MWh/έτος.

4.4.2 Το προσφερόμενα δώρα που θα διατεθούν από την ELPEDISON στο πλαίσιο της Μεγάλης Χριστουγεννιάτικης Κλήρωσης, είναι ορισμένα
ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά και οι νικητές θα δύνανται να τα παραλαμβάνουν
για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ανάδειξή τους, με εξαίρεση τα ταξίδια που δύναται να πραγματοποιηθούν μέχρι την 31/12/2022.
Επίσης, το κάθε δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προσφερόμενων δώρων, όπως αυτά
περιγράφονται ανωτέρω, η ELPEDISON δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο/ίδιας αξίας με το δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων
ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της ELPEDISON ή τρίτων η ELPEDISON δύναται και δικαιούται να
ΜΗΝ προσφέρει το δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε
μορφής και αξίας. Η ELPEDISON δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε
συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, τη χρήση
των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ELPEDISON δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και
δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της
Προωθητικής Ενέργειας και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ELPEDISON παύει να υφίσταται.
4.5. Ανάδειξη Νικητή
4.5.1. Οι νικητές θα αναδεικνύονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 4.2.1.
4.5.2. Σε κάθε περίπτωση ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου - μπορεί να ακυρωθεί για τους
εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση ή παραβιάσει τους
παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους, (γ) σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους
παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του
δώρου.
4.6. Παραλαβή δώρων
Τα προσφερόμενα δώρα θα αποδίδονται στους νικητές, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους εκπροσώπους της ELPEDISON και σχετική
ενημέρωση για τα ακριβή σημεία της παραλαβής, υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου
νόμιμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Η ELPEDISON θα επικοινωνεί με τους νικητές εντός 15 ημερών από την ανάδειξη τους.
Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ELPEDISON μέχρι την ημέρα
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που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η ELPEDISON απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και η διατηρεί
το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το δώρο που δεν αναζητήθηκε και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το νικητή,
οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.
Διευκρινίζεται με το παρόν ότι η παραλαβή των προσφερόμενων δώρων μπορεί να διενεργηθεί είτε από φυσικά καταστήματα της ELPEDISON
είτε από τα καταστήματα κάποιου άλλου προμηθευτή είτε και ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο νικητής.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο κάθε νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του
δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την ELPEDISON ή τον εκάστοτε προμηθευτή και θα περιλαμβάνει
τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.
4.7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης
Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
τους, τα οποία θα χορηγήσουν στην ELPEDISON με την υπογραφή των παρόντων ειδικών όρων, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη
συμμετοχή τους στην Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση, ήτοι για την κλήρωση και επιβεβαίωση της ταυτότητας των νικητών. Επισημαίνουμε
ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και εν γένει το εθνικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε πράξη (κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λπ.) που εκδίδεται
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΑΠΔΠΧ), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (πρώην
Ομάδα του άρθρου 29).
Η συμμετοχή στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την
επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί
μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της Μεγάλης Χριστουγεννιάτικης Κλήρωσης και θα τα διαβιβάσει αποκλειστικά και
μόνο σε οποιοδήποτε τρίτο παρέχει υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων και στους προμηθευτές των δώρων. Δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά
δεδομένα εκτός Ελλάδας. Δεν επεξεργάζεται και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται
στους παρόντες όρους και μόνο στο βαθμό που καθίσταται αναγκαίο. Η λίστα των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα τηρείται από την
ELPEDISON για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Μεγάλης Χριστουγεννιάτικης Κλήρωσης και την απόδοση των
δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται και επεξεργάζονται από την ELPEDISON για τους σκοπούς εκτέλεσης της
σύμβασης προμήθειας.
Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του
και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο Πελάτης μπορεί
να επικοινωνεί με την ELPEDISON στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.
Οποιαδήποτε στιγμή ο Πελάτης μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.
Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο Πελάτης μπορεί ν’ απευθυνθεί στην
ELPEDISON και στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
«ELPEDISON ΑΕ» (τηλεφωνικά στο 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr)
Η ELPEDISON διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των
προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, για να
εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας για τα
προσωπικά δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια αλλά και εν γένει για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.elpedison.gr), σε οποιοδήποτε
έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κλπ. Οι
συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων, άρνηση οποιουδήποτε νικητή να συμμετέχει σε σχετικό
διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την
ELPEDISON να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του.
4.8. Τροποποίηση Όρων
Η ELPEDISON επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας
Προωθητικής Ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει
τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της Προωθητικής Ενέργειας με έγκαιρη
ανανέωση των όρων στη σελίδα https://www.elpedison.gr/ .
4.9. Αποποίηση Ευθύνης
4.9.1. Η ELPEDISON δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης αγνοήσει τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα
αποζημιώσουν πλήρως την ELPEDISON έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση
αυτών των όρων.
4.9.2. Η ELPEDISON δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη
των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
4.10. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση
4.10.1. Η συμμετοχή στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
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παρόντος.
4.10.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της ELPEDISON δύναται να επηρεαστεί ή να
διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στη Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση μπορεί να τύχει
μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες
είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της ELPEDISON, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι
κάποιος Πελάτης έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα
χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε ELPEDISON στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν
λόγω συμμετέχοντα.
4.11. Πνευματικά Δικαιώματα
Ο Πελάτης δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της
ELPEDISON και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση,
φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους
σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
4.12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών
και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
4.13. Δημοσιότητα
Οι παρόντες όροι της Προωθητικής Ενέργειας θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκειά της στη σελίδα που διατηρεί η ELPEDISON στον
διαδικτυακό τόπο https://www.elpedison.gr/.

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

Ονοματεπώνυμο χρήστη μετρητή (ολογράφως)/ νόμιμου εκπροσώπου : _____________________________
ΑΦΜ: _____________________________

Αρ. Μετρητή (ηλεκτρικής ενέργειας) ή ΗΚΑΣΠ: _____________________________

Υπογραφή: ____________________
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