Η Protergia είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης
ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα ο οποίος με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 1.200 MW θερμικών
μονάδων και 222 MW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καλύπτει άνω του 10% της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας.
H Protergia διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της MYTILINEOS, στις οποίες περιλαμβάνονται
μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα,
φωτοβολταϊκοί σταθμοί & μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου,
προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού
αερίου, με περισσότερες από 280.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνεργασία Π.ΟΜ.ΙΔ.Α

Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. επέλεξε την Protergia
για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της, και παράλληλα εξασφάλισε
μοναδικά προνόμια για όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας!

Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.



45% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας για εμπρόθεσμες πληρωμές



45% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές



Πάγιο 2,6€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής)-ΔΩΡΕΑΝ τα Πάγια του 1ου έτους



Χωρίς Εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού.



Έλεγχο του λογαριασμού σας και εξοικονόμηση ενέργειας με την υπηρεσία myprotergia



Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση



Άμεση τεχνική βοήθεια όλο το 24ωρο με την υπηρεσία Protergia Home Care

Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

 Η Σύμβαση συνοδεύεται από δέσμευση παραμονής 24 μηνών
 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύμβαση πριν από τη συμπλήρωση των 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από την Protergia ,ο Πελάτης θα επιβαρύνεται, ανάλογα με το χρονικό
διάστημα εκπροσώπησης του μετρητή της.

Διευκρινίσεις



Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού



Για λοιπούς τρόπους εξόφλησης παρέχεται:






Έκπτωση 30% στην εγγύηση για εμπρόθεσμη καταβολή
Σταδιακή επιστροφή της καταβληθείσας εγγύησης στην περίπτωση που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση των
λογαριασμών τους

Η σύμβαση συνοδεύεται από δέσμευση παραμονής 24 μηνών. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον πελάτη, πριν τη
συμπλήρωση των 24 μηνών ισχύει χρέωση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασής του

 Ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 8.8 της σύμβασης
 Η παροχή έκπτωσης εμπροθέσμων παρέχεται αναλογικά αλλά διακριτά στον αντίστοιχο εκκαθαριστικό λογαριασμό που λαμβάνει ο
πελάτης. Προϋπόθεση, να εξοφλεί εμπρόθεσμα κάθε μηνιαίο λογαριασμό του μέχρι την έκδοση κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού

Να γνωρίζετε πώς….


Για την αλλαγή προμηθευτή δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση



Με την αλλαγή προμηθευτή δεν θα μείνετε λεπτό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα



Για την ολοκλήρωση της αλλαγής προμηθευτή απαιτούνται περίπου 10 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, ενώ στο
μεσοδιάστημα ενημερώνεστε με SMS για την πορεία της αίτησής σας. (SMS λαμβάνετε μόνο για τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος)



Μετά την λήξη της σύμβασης (24 μήνες), εφόσον το μέλος παραμένει στην Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., μπορεί να αιτηθεί την ένταξή του στο
αντίστοιχο «Ειδικό τιμολόγιο για την Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.» της περιόδου εκείνης, καλώντας στο 18311. (Αστική Χρέωση)



προσφορά ισχύει για ως τρεις (3) παροχές που θέλει να φέρει το μέλος

Για τη συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση energy@pomida.gr
ή εναλλακτικά cs@protergia.gr από το προσωπικό σας email, με θέμα «Πρόγραμμα Μελών Π.ΟΜ.ΙΔ.Α» .
Εντός 3 εργάσιμων ημερών, θα σας σταλεί η αίτηση προς υπογραφή.
Εναλλακτικά απευθυνθείτε προς καθοδήγηση στην Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. στα γραφεία της οποίας θα υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρίας κάθε Τετάρτη Πρωί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά Ηλεκτρικού Ρεύματος
 Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού Ηλεκτρικού ρεύματος (2 όψεις) με τη αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη
 Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, κινητό & σταθερό τηλέφωνο
 Ένδειξη μετρητή παροχής
 Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τον λογαριασμό μόνο ηλεκτρονικά
 Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε πάγια εντολή εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού
*Δυνατότητα ένταξης στο ειδικό τιμολόγιο της Protergia, έχουν οι παροχές που ο λογαριασμός τους δεν παρουσιάζει ανεξόφλητα, συμπεριλαμβανομένων και των
ρυθμισμένων διακανονισμών.

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών:
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται από το προσωπικό email του μέλους με θέμα ‘Πρόγραμμα Μελών Π.ΟΜ.ΙΔ.Α’
Αν τα στοιχεία που φαίνονται στον λογαριασμό ρεύματος είναι διαφορετικά από αυτά του μέλους, θα πρέπει:
a)
είτε η ενεργοποίηση στη Protergia να γίνεται στα στοιχεία του μέλους
b)
είτε να αναφέρεται, στο email αποστολής των δικαιολογητικών, η συγγένεια που συνδέει το συγκεκριμένο χρήστη με το μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

