
 
 
 

               Προς ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ           Θεσσαλονίκη, 29 Μαίου 2021 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Ο ΗΡΩΝ, η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής και προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με αφορμή την ανταπόκριση των στελεχών της Ένωσης  στα νέα ανταγωνιστικά προγράμματα 
του , επιθυμεί να προβεί σε νέα παράταση της οικονομικής προσφοράς των οικιακών παροχών 
ηλεκτρισμού και αερίου των στελεχών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Μυτιλήνης  

Ο ΗΡΩΝ προσφέρει , 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ UP ΟΜΙΛΙΚΟ 

• 50% έκπτωση, με κάθε εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού, με τελική τιμή χρέωσης 0,0550 
ημέρα / 0,039 νύχτα, ανεξαρτήτως κατανάλωσης. 

• Μηδενική εγγύηση / προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής, 
• Μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρισμού 

Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη της Ένωσης που επιθυμούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα 
ηλεκτρισμού χωρίς δέσμευση, να επιλέξουν το παρακάτω οικιακό πρόγραμμα, 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ UP 

• 45% έκπτωση, με κάθε εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού, με τελική τιμή χρέωσης 0,0604 
ημέρα / 0,043 νύχτα ανεξαρτήτως κατανάλωσης. 

• Χωρίς καμία χρονική δέσμευση και χωρίς ρήτρα αποχώρησης. 
• 20 ευρώ δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα ηλεκτρισμού, 
• Μηδενική εγγύηση / προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής, 
• Δώρο εγγραφής 50 ευρώ σε κάθε δεύτερη σύνδεση παροχής ηλεκτρισμού  
• Μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρισμού,  

Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

- Η αλλαγή παρόχου γίνεται αυτόματα χωρίς διακοπή ηλεκτρισμού και αερίου, 
- Απαραίτητα έγγραφα νέα αίτησης, ( ταυτότητα, τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός 

υφιστάμενου παρόχου, τελευταία ένδειξη μετρητή) 
- Υπάρχει  η δυνατότητα να υπαχθούν σε ΟΜΙΛΙΚΟ UP στελέχη που είναι υφιστάμενοι πελάτες 

ΗΡΩΝ σε άλλο πρόγραμμα. 
- Η υφιστάμενη προσφορά ΟΜΙΛΙΚΟΥ UP έχει ισχύ έως 31/08/21 και μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο σε ΑΦΜ με υπηρεσιακή ταυτότητα, ενώ η ένταξη σε πρόγραμμα UP δεν έχει χρονικό 
περιορισμό λήξης, μέχρι διαθεσιμότητας εμπορικών προγραμμάτων και μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε ΑΦΜ με πολιτική ταυτότητα συγγενικού προσώπου, 

- Δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης οφέλους με τον υφιστάμενο πάροχο ηλεκτρισμού των στελεχών, 
αποστέλλοντας τον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό. 
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Για τα στελέχη της Ένωσης που επιθυμούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου χωρίς δέσμευση, 
στις κατά τόπους περιοχές που το υποστηρίζει το δίκτυο, ο ΗΡΩΝ εξασφάλισε τα εξής προνόμια, 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

• Την πιο ανταγωνιστική  σταθερή τιμή φυσικού αερίου 0,0165 / kwh συνδυαστικά με την παροχή 
ηλεκτρισμού, 

• Δώρο τα 3 μηνιαία πάγια Φυσικού Αερίου των καλοκαιρινών μηνών, 
• Χωρίς δέσμευση και χωρίς ρήτρα αποχώρησης με 20 ευρώ δώρο για κάθε χρόνο παραμονής στο 

πρόγραμμα αερίου 
• Δώρο εγγραφής 50 ευρώ σε κάθε συνδυαστική σύνδεση παροχής αερίου  

 

 
 

Στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση,  

Βούλγαρη 38, Θεσσαλονίκη 54248, T+ 2310 331033 / 2310 383200 sbo@heronn.gr,  

Π. Κουντουριώτη 87, Μυτιλήνη, / 22510 54261 / 6987 211 742 (18:00 – 21:00) psaranik@gmail.com 

 Με εκτίμηση, 

Αρβανίτη Βασιλεία 
Back Office Manager 
sbo@heronn.gr  
P. +30 2310 383 200 (Εσωτερικό 300) 
P. +30 2310 331 033 
Τ. +6944 443 273 
Βούλγαρη 38 & Κουρτίδη, 54248,  
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
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