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ΗELPEDISON, το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Οµίλων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EDISON
και ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο ιδιώτη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα. Λειτουργεί εδώ και χρόνια δύο ιδιόκτητες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη
Βοιωτίας και τη Θεσσαλονίκη, µε καύσιµο αποκλειστικά φυσικό αέριο, συνολικής εγκατεστηµένης
ισχύος 820 MW. Χάρη στην τεχνογνωσία και την εµπειρία που έχει κληρονοµήσει από τις µητρικές
της εταιρείες αλλά και την πολυετή εµπειρία του εξειδικευµένου της προσωπικού, η ELPEDISON
διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο τόσο στην εγχώρια αγορά παραγωγής & προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας όσο και στην αγορά φυσικού αερίου. Mε το προϊόν 24 Ώρες Νυχτερινό, οι καταναλωτές
µπορούν να απολαύσουν στο σπίτι τους τη χαµηλότερη τιµή της αγοράς, χαµηλότερη και από τη
νυχτερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, κάθε µέρα! Αντίστοιχα, οι επιχειρησιακοί πελάτες, µε
τη νέα προϊοντική σειρά ElectricityBusiness, επωφελούνται από χαµηλότερες χρεώσεις ρεύµατος
έως και 31%. Για ακόµα µεγαλύτερο όφελος, συνδυάζοντας ρεύµα και φυσικό αέριο ELPEDISON,
οι πελάτες κερδίζουν πενταπλά. Με το Double Energy Home απολαµβάνουν τη χαµηλότερη τιµή
στην αγορά ρεύµατος, τιµή φυσικού αερίου χαµηλότερη έως και 18% σε σχέση µε τους βασικούς
προµηθευτές, επιπλέον έκπτωση 8% στη χρέωση και στο µηνιαίο πάγιο τόσο του ρεύµατος όσο
και του φυσικού αερίου και 50 ευρώ δώρο για το επόµενο φύλλο συντήρησης και ρύθµισης της
εσωτερικής τους εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η ELPEDISON φροντίζει και για τις
πολυκατοικίες. Διαµόρφωσε το προϊόν Double Energy Building, που προσφέρει επιπλέον 5%
έκπτωση στην τιµή του φυσικού αερίου, ρεύµα µε τιµή χαµηλότερη και από τη νυχτερινή τόσο για
την κοινόχρηστη παροχή ρεύµατος όσο και για τους µετρητές όλων των διαµερισµάτων, δώρο 35
ευρώ στην αξία του ρεύµατος για τον ένοικο κάθε διαµερίσµατος καθώς και δώρο 50 ευρώ για το
επόµενο φύλλο συντήρησης και ρύθµισης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου της
πολυκατοικίας!
100.000+ πελάτες ELPEDISON
Ηεταιρεία ELPEDISON από τον Σεπτέµβριο 2018 έχει πλέον ένα χαρτοφυλάκιο πελατών που
αριθµεί πολύ περισσότερους από 100.000 πελάτες ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου,
οικιακούς και επιχειρησιακούς. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την υγιή και σταθερή ανάπτυξη της
Εταιρείας. Η εταιρεία ELPEDISON θα εξακολουθεί να βρίσκεται πάντα δίπλα στους τελικούς
καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, µε προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς,
άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση, καθώς και καινοτόµες υπηρεσίες, που αξιοποιούν την

τεχνολογία προς όφελος του πελάτη.
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