
Ειδική Προσφορά για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



Μοναδική Προσφορά της ELPEDISON
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Επωφεληθείτε ΤΩΡΑ από τη μοναδική προσφορά της ELPEDISON

για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κερδίστε

 Η χαμηλότερη τιμή στην κλίμακα κατανάλωσης μέχρι τις 2000 kWh!

 Ξεκάθαρες χρεώσεις, χωρίς κρυφά κόστη & αναπροσαρμογές

 Εγγυημένη σταθερή χρέωση για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου σας

 Ακόμη χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα διαθέσιμα προγράμματα της ELPEDISON

 Εξασφάλιση αυτόματης ανανέωσης του συμβολαίου σας στον εκάστοτε καλύτερο
τιμοκατάλογο της ELPEDISON!

και επιπλέον,

 Εφόσον εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας με πάγια εντολή, επιστροφή ολόκληρου του ποσού
της εγγύησης που έχετε καταβάλλει στον προηγούμενο Προμηθευτή σας

 Δωροεπιταγή αξίας 30€ για να εξαργυρώσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα top-store.gr 
*(η συγκεκριμένη προσφορά παρέχεται και επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία teleraise)
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* Οι αναγραφόμενες χρεώσεις αφορούν στον επίσημο τιμοκατάλογο της ΔΕΗ

Τιμολόγιο ΔΕΗ*
Προσφορά για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Χρέωση Πάγιο/4-μηνο Χρέωση Πάγιο/4-μηνο

€/MWh Μονοφασικό Τριφασικό €/MWh Μονοφασικό Τριφασικό

Χρέωση Ημέρας
(0-2000 kWh)

94,60 1,52 4,8 73,79 1,52 4,8

Χρέωση Ημέρας (>2000
kWh)

102,52 1,52 4,8 77,92 1,52 4,8

Χρέωση Νύχτας 66,10 2,00 2,00 66,10 2,00 2,00

Η Προσφορά της ELPEDISON | Συγκριτικός πίνακας

 Η μέση κατανάλωση ενός οικιακού μετρητή είναι 1450 kWh. Συνεπώς, η συγκεκριμένη
προσφορά εξασφαλίζει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς κρυφές χρεώσεις και αναπροσαρμογές!



Απλή και Γρήγορη Διαδικασία
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1. Διαδικασία αίτησης. Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
i.

Δωρεάν αποστολή με courier και υπογραφή της Αίτηση Προμήθειας με τους σχετικούς όρουςii.

Καλέστε στο 2311 807 168 (TELERAISE - επίσημος συνεργάτης της ELPEDISON), για να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση 
και να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα στην ELPEDISON: α) Αίτηση – Σύμβαση προμήθειας, β) φωτοτυπία Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας, γ) Βεβαίωση της Ένωσης ότι αποτελείτε μέλος της, δ) τελευταίο σας εκκαθαριστικό 
λογαριασμό ρεύματος
*(Να γίνει αναφορά της Ειδικής Προσφοράς για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

2. Έναρξη Προμήθειας: Η ELPEDISON θα ξεκινήσει την εκπροσώπησή σας εντός 15 ημερών, περίπου, από την υπογραφή της
αίτησης.

3. Εξυπηρέτηση Πελατών μετά την έναρξη Προμήθειας
• Για οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής σας, καλείτε απλά στο 18128.

• Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες myelpedison, οι οποίες είναι προσβάσιμες και
μέσω κινητού τηλεφώνου και tablet (myelpedison app).

4. Πληρωμή Λογαριασμού: Σας προτείνεται η εξόφληση μέσω πάγιας εντολής πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού,
ώστε να μη χρειάζεται καταβολή εγγύησης στην ELPEDISON και να επωφεληθείτε της εγγυήσεως που θα σας επιστραφεί από
τον προηγούμενο προμηθευτή σας.

5. Διάρκεια Συμβολαίου
• Η σύμβαση Προμήθειας έχει διάρκεια 1 έτος και αφορά την κύρια παροχή σας. Μετά το 1 έτος, η σύμβαση ανανεώνεται

αυτόματα στην εκάστοτε Ειδική Προσφορά για τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, όπως θα ισχύει τότε.

• Σε περίπτωση που παύσετε να είστε μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
παύουν να ισχύουν και οι συγκεκριμένες χρεώσεις, με παράλληλη μεταφορά σας στον αντίστοιχο ισχύοντα
τιμοκατάλογο της προϊοντικής σειράς ElectricityHome.

• Οι πελάτες που υπάγονται σε προηγούμενες ειδικές προσφορές, με τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου τους, θα
μεταφερθούν αυτόματα στη νέα προσφορά.

Επίσημος Συνεργάτης: TELERAISE  Τηλ: 2311 807-168 / 2310 566-629  Διεύθ: Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων 26, Κέντρο Θεσ/νίκης




