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Ο αξιόπιστος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας
που εμπιστεύονται ήδη χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αποκλειστική προσφορά
για τα μέλη της Ένωσης Ειδικών
Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας

Ποια είναι η WATT+VOLT

Η WATT+VOLT είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.
Aπό την ίδρυσή της, το 2011 έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς,

προμηθεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε περισσότερους από 20.000 καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.
Μεγάλοι οργανισμοί και ελληνικές επιχειρήσεις, την έχουν ήδη εμπιστευθεί για τη διαχείριση της

ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις τους, απολαμβάνοντας υψηλής ποιότητας
εξυπηρέτηση, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Για εμάς, πηγή ενέργειας είναι η εμπιστοσύνη σας.
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Προνομιακές τιμές

για τα μέλη της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής
Μακεδονίας
Εγγύηση που θα χρειαστεί να καταβάλετε για να γίνετε πελάτης της WATT+VOLT, ορίζεται στο
50% του υφιστάμενου παρόχου σας (για παροχές μέχρι δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς).
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??? τιμές
Προνομιακές

για τα μέλη της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας

Τιμοκατάλογος
Επίσημος
Οικιακά Προγράμματα Εύρος Κατανάλωσης
Βασικού Προμηθευτή
Τιμοκατάλογος
Κατανάλωσης
[kWh]
(€/kWh)
WATT+VOLT (€/kWh)
ΟΙΚΙΑΚΟ (Γ1)
ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΕ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ (Γ1Ν)
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Διαφορά

Τιμοκατάλογος για Χρέωση Νυχτερινής
Διαφορά
τα μέλη (€/kWh) Ενέργειας (€/kWh)

0 - 2000

0,0946

0,085

10%

0,075

-

20,72%

2000+

0,10252

0,087

15%

0,075

-

26,84%

0 - 2000

0,0946

0,085

10%

0,075

0,0661

20,72%

2000+

0,10252

0,092

10%

0,075

0,0661

26,84%

Διαδικασία Αλλαγής Παρόχου
Η διαδικασία αλλαγής παρόχου προϋποθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας αποστείλετε:

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου (2 σελίδες), έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού.
Σε περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού ζητείται προηγούμενος εκκαθαριστικός.

 Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 Μισθωτήριο συμβόλαιο ή E9 ή υπεύθυνη δήλωση χρήσης εάν υπάρχει συγγένεια α΄βαθμού,
αν ο λογαριασμός είναι σε άλλο όνομα.



Η παρούσα προσφορά ισχύει για αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 11/08/2017.



Υπεύθυνος επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση είναι ο κος Καραχάλιος Βάιος
(Mob: 6977397832 / Email: kar.akis@hotmail.com)
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Ο λογαριασμός της WATT+VOLT:
σύγχρονος, απλός, ευανάγνωστος, ξεκάθαρος

Συχνές ερωτήσεις
• Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος;
Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή ή τεχνική παρέμβαση,
στο μετρητή του σπιτιού σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την
WΑΤΤ+VΟLT, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;
Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.
• Πόσους λογαριασμούς ρεύματος μπορώ να έχω με το ειδικό τιμολόγιο;
Κάθε μέλος δικαιούται μέχρι και δύο λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον είναι ήδη στο όνομά του ή έναν
λογαριασμό, ανεξάρτητα από το όνομα που είναι τώρα καταχωρημένο στον λογαριασμό.
• Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;
Απαιτούνται περίπου 10 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις
διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).
• Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ρεύμα;
Όχι. Η αλλαγή είναι αποκλειστικά λογιστική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και δεν απαιτεί καμία άλλη διαδικασία ή παρέμβαση από
εσάς ή οποιονδήποτε άλλον, πέραν της υπογραφής της σύμβασης.
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Για εμάς, πηγή ενέργειας
είναι η εμπιστοσύνη σας.
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