
Σεπτέμβριος 2020

Νέα προγράμματα  
Ηλεκτρικής Ενέργειας



Προγράμματα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 



Οικιακά 
Προγράμματα 

ΗΡΩΝ 
Χωρίς Δέσμευση



Οικιακό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ UP

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για συνεπείς πελάτες, εξασφαλίζουμε την χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

ΗΡΩΝ UP Αρχική Χρέωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 45%

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,1100 0,0605

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785 0,0432

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 2,90

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα Χωρίς Δέσμευση με σύμβαση αορίστου χρόνου Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης

 Παρέχεται έκπτωση συνέπειας 45% που αποδίδεται σε κάθε λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό), εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο

προηγούμενος.

 Δώρο παραμονής 20€ για κάθε χρόνο εκπροσώπησης του πελάτη. Το 1o δώρο παραμονής αποδίδεται τον 13o μήνα εκπροσώπησης.

 Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγράφεται η αρχική τιμή χρέωσης ενέργειας. Εφόσον ο πελάτης πληρώσει εμπρόθεσμα,

στον επόμενο λογαριασμό θα αποδοθεί το 45% έκπτωση συνέπειας.

 Αν ο πελάτης αποχωρήσει μεταξύ του 13ου και του 24ου μήνα, τότε θα πρέπει να επιστραφεί το δώρο παραμονής.



Οικιακό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ 24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για πελάτες, που επιθυμούν σταθερή τιμή χρέωσης όλο το 24ωρο!

ΗΡΩΝ 24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ Αρχική Χρέωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 1,90

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα με τιμή χαμηλότερου του νυχτερινού, για όλο το 24ωρο, χωρίς προϋπόθεση συνέπειας

 Πρόγραμμα Χωρίς Δέσμευση με σύμβαση αορίστου χρόνου Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης

 Δώρο παραμονής 20€ για κάθε χρόνο εκπροσώπησης του πελάτη. Το 1o δώρο παραμονής αποδίδεται τον 13o

μήνα εκπροσώπησης.

 Αν ο πελάτης αποχωρήσει μεταξύ του 13ου και του 24ου μήνα, τότε θα πρέπει να επιστραφεί το δώρο παραμονής.



Οικιακό Πρόγραμμα ΗΟΜΕ1 & ΗΟΜΕ1Ν

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για πελάτες, που επιθυμούν ανεξάρτητο πρόγραμμα!

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα Χωρίς Δέσμευση με σύμβαση αορίστου χρόνου Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης

 Χωρίς Πάγιο

 Χρεώσεις ανάλογες των καταναλώσεων

ΗΟΜΕ1 & ΗΟΜΕ1Ν
4Μηνιαία Κατανάλωση
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

0-2.000 kWh

4Μηνιαία Κατανάλωση
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

> 2.001 kWh

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0850 0,0920

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0661 0,0661



Οικιακά 
Προγράμματα 

ΗΡΩΝ 
Με Δέσμευση



Οικιακό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ UP-24

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για συνεπείς πελάτες, εξασφαλίζουμε την χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

ΗΡΩΝ UP-24 Αρχική Χρέωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 45%

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,1100 0,0605

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785 0,0432

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 2,90

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Παρέχεται έκπτωση συνέπειας 45% που αποδίδεται σε κάθε λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό), εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο προηγούμενος.

 Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγράφεται η αρχική τιμή χρέωσης ενέργειας. Εφόσον ο πελάτης πληρώσει εμπρόθεσμα, στον επόμενο 

λογαριασμό θα αποδοθεί το 45% έκπτωση συνέπειας.

 Πρόγραμμα με σύμβαση 24μηνης διάρκειας για διασφάλιση τιμής & προνομίου έκπτωσης 45%.

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 24 μηνών, η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα ανάλογα με 

τον μήνα παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Οικιακό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ 24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ-24

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για πελάτες, που επιθυμούν σταθερή τιμή χρέωσης όλο το 24ωρο!

ΗΡΩΝ 24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ-24 Αρχική Χρέωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 1,90

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα με τιμή χαμηλότερου του νυχτερινού, για όλο το 24ωρο.

 Πρόγραμμα με σύμβαση 24μηνης διάρκειας για διασφάλιση τιμής & προνομίου έκπτωσης 45%.

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 24 μηνών, η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω 

πίνακα ανάλογα με τον μήνα παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Οικιακό Πρόγραμμα UP STUDENT 12

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για φοιτητές, εξασφαλίζουμε την χαμηλότερη τιμή της αγοράς & ΔΩΡΟ τα πάγια 5μηνών: 

ΗΡΩΝ UP STUDENT 12 Αρχική Χρέωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 45%

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,1100 0,0605

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785 0,0432

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες για 7 μήνες) 2,90

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Παρέχει έκπτωση συνέπειας 45% που αποδίδεται σε κάθε λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό), εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο προηγούμενος

 Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγράφεται η αρχική τιμή χρέωσης ενέργειας. Εφόσον ο πελάτης πληρώσει εμπρόθεσμα, στον επόμενο λογαριασμό θα 

αποδοθεί το 45% έκπτωση συνέπειας

 Το πάγιο (2,90€) δεν θα χρεωθεί για 5 μήνες: Απρίλιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Δεκέμβριο

 Πρόγραμμα με σύμβαση 12μηνης διάρκειας για διασφάλιση τιμής & προνομίου έκπτωσης 45%

 Απαιτείται συνδυαστικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, η προσκόμιση της φοιτητικής κάρτας

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 12 μηνών, η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον μήνα 

παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Οικιακό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ ONLY HOME

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Πρόγραμμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, με σύμβαση 24μηνης διάρκειας!

ΗΡΩΝ ONLY HOME Αρχική Χρέωση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 6,90

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

 Πρόγραμμα με σύμβαση 24μηνης διάρκειας.

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 24 μηνών, η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαμορφώνεται βάσει του 

παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον μήνα παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Επαγγελματικά 
Προγράμματα 

ΗΡΩΝ
Χωρίς Δέσμευση



Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ UP for BUSINESS
Για πελάτες, με επαγγελματικές παροχές ισχύος έως 250KVA ανεξαρτήτου κατηγορίας τιμολογίου

ΗΡΩΝ UP for BUSINESS Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 25%

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0860 0,0645

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785 0,0589

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 6,00

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα Χωρίς Δέσμευση με σύμβαση αορίστου χρόνου Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

 Παρέχει έκπτωση συνέπειας 25% που αποδίδεται σε κάθε λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό), εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο

προηγούμενος.

 Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγράφεται η αρχική τιμή χρέωσης ενέργειας. Εφόσον ο πελάτης πληρώσει εμπρόθεσμα,

στον επόμενο λογαριασμό θα αποδοθεί το 25% έκπτωση συνέπειας.

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ UP for BUSINESS ZERO

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για πελάτες, με επαγγελματικές παροχές συμφωνημένης ισχύος ≤ 25 KVA – Τιμολόγια Γ21, χαμηλών 

καταναλώσεων: 

ΗΡΩΝ UP for BUSINESS ZERO Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Χρέωση Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0860

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα Χωρίς Δέσμευση με σύμβαση αορίστου χρόνου Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης

 Χωρίς Πάγιο

 Προτείνεται για παροχές χαμηλών καταναλώσεων (Κοινόχρηστα ή Αποθήκη)



Επαγγελματικά 
Προγράμματα 

ΗΡΩΝ
Με Δέσμευση



Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ UP for BUSINESS-12
Για πελάτες, με επαγγελματικές παροχές ισχύος έως 250KVA ανεξαρτήτου κατηγορίας τιμολογίου

ΗΡΩΝ UP for BUSINESS-12 Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 25%

Χρέωση Ημερήσιας Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0860 0,0645

Χρέωση Νυχτερινής Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0785 0,0589

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 6,00

*Οι χρεώσεις Νυχτερινής κατανάλωσης αφορούν μόνο παροχές με Νυχτερινό Μετρητή 

** Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών για διασφάλιση έκπτωσης 25%

 Παρέχει έκπτωση συνέπειας 25% που αποδίδεται σε κάθε λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό), εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο 

προηγούμενος.

 Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγράφεται η αρχική τιμή χρέωσης ενέργειας. Εφόσον ο πελάτης πληρώσει εμπρόθεσμα, στον 

επόμενο λογαριασμό θα αποδοθεί το 25% έκπτωση συνέπειας.

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 12 μηνών η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα 

ανάλογα με τον μήνα παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ UP for BUSINESS ZERO-12

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για πελάτες, με επαγγελματικές παροχές συμφωνημένης ισχύος ≤ 25 KVA – Τιμολόγια Γ21, χαμηλών καταναλώσεων: 

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών για διασφάλιση τιμής 

 Χωρίς Πάγιο

 Προτείνεται για παροχές χαμηλών καταναλώσεων (Κοινόχρηστα ή Αποθήκη).

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 12 μηνών η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης 

διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον μήνα παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:

ΗΡΩΝ UP for BUSINESS ZERO-12 Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Χρέωση Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0860



Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ ONLY BUSINESS

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Για πελάτες, με επαγγελματικές παροχές συμφωνημένης ισχύος ≤ 25 KVA – Τιμολόγια Γ21, που επιθυμούν 

πρόγραμμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής : 

ΗΡΩΝ ΗΡΩΝ ONLY BUSINESS Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Χρέωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με Έκπτωση 

Συνέπειας 25%

Χρέωση Κατανάλωσης (€/kWh) 0,0860 0,0645

Χρέωση Μηνιαίου Παγίου (€/30ημέρες) 11,00

Χαρακτηριστικά & Προνόμια Προγράμματος:
 Πρόγραμμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

 Πρόγραμμα με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών για διασφάλιση 

 Προτείνεται για παροχές χαμηλών καταναλώσεων (Κοινόχρηστα ή Αποθήκη).

 Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την συμπλήρωση των 12 μηνών η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης 

διαμορφώνεται βάσει του παρακάτω πίνακα ανάλογα με τον μήνα παύσης εκπροσώπησης του μετρητή:



Επιπρόσθετες 
Υπηρεσίες

Μηδενική εγγύηση εφόσον ο πελάτης επιλέξει αυτόματη εξόφληση 
λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής.

Επιβράβευση με επιστροφή του 25% της συνολικής εγγύησης με τη 
συμπλήρωση κάθε έτους συνεργασίας, εφόσον δεν υπάρχουν 
ανεξόφλητες οφειλές και δεν ενεργοποιήσει εξόφληση λογαριασμού 
μέσω πάγιας εντολής 

Υπηρεσία MyΗΡΩΝ.

Υπηρεσία e-Bill.

Υπηρεσία Μέτρα Μόνος σου ώστε να μπορείς να εκδίδεις 
εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα για την ποσότητα του ρεύματος 
που πραγματικά καταναλώνεις.

Γρήγορες διαδικασίες μεταφοράς του πελάτη.

Μηνιαίοι λογαριασμοί.



Επιπρόσθετες Υπηρεσίες



Περιεχόμενα
Δικαιολογητικά

Εγγυήσεις



Δικαιολογητικά

Υπογεγραμμένη Αίτηση & Σύμβαση (Γενικοί & Ειδικοί Όροι) Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ταυτοποίηση Φυσικού ή Νομικού προσώπου (Ταυτότητα ή Διαβατήριο)

Λογαριασμός Ρεύματος ή Μισθωτήριο μέσω Taxis ή E9

Για περιπτώσεις Ελ. Επαγγελματία ή Επιχείρησης επιπλέον το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό όπως αυτό ορίζεται στον οδηγό 
δικαιολογητικών (Έναρξη Εργασιών μέσω TAXIS ή ΓΕΜΗ )

Οι ειδικές περιπτώσεις, περιλαμβάνονται στον οδηγό δικαιολογητικών

Γενικές Περιπτώσεις



Υπολογισμός Εγγυήσεων

Υπάρχει 
Λογαριασμός

→ Ίδια με την εγγύηση με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του λογαριασμού,
→ Αν το πεδίο της εγγύησης του λογαριασμού είναι 0,00€ η εγγύηση θα παραμείνει 0,00€
→ Αν το πεδίο της εγγύησης του λογαριασμού είναι κενό η εγγύηση ορίζεται στα 70,00€

Δεν υπάρχει 
Λογαριασμός →Το ποσό της εγγύησης ορίζεται στα 70,00€

Υπάρχει 
Λογαριασμός

→ Ίδια με την εγγύηση με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του λογαριασμού,
→ Αν το πεδίο της εγγύησης του λογαριασμού είναι 0,00€ η εγγύηση θα παραμείνει 0,00€
→ Αν το πεδίο της εγγύησης του λογαριασμού είναι κενό η εγγύηση ορίζεται στα 130,00€

Δεν υπάρχει 
Λογαριασμός →Το ποσό της εγγύησης ορίζεται στα 130,00€

Επαγγελματικές παροχές Γ21

Οικιακές παροχές Γ1 &Γ1Ν



Υπάρχει 
Λογαριασμός

ΧΩΡΙΣ ληξιπρόθεσμη οφειλή:
→ Ίδια με την εγγύηση με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του λογαριασμού,
→ Αν το πεδίο της εγγύησης του λογαριασμού είναι 0,00€ η εγγύηση θα παραμείνει 0,00€
→ Αν το πεδίο της εγγύησης του λογαριασμού είναι κενό η εγγύηση προκύπτει από τον Πίνακα 1.

ΜΕ ληξιπρόθεσμη οφειλή: (Διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση αποδεικτικού εξόφλησης δεν επηρεάζει τον κανόνα.
Είτε το ποσό της εγγύησης που αναγράφεται στον λογαριασμό είτε το ποσό που προκύπτει από τον Πίνακα 2 όποιο 
από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Δεν υπάρχει 
Λογαριασμός →Το ποσό της εγγύησης που προκύπτει από τον Πίνακα 1

Επαγγελματικές παροχές Γ22 & Γ23

Γ23 8 – 25 kVA 130€
Γ22 και Γ23 35 kVA 300€

Γ22 και Γ23 55 kVA 600€

Γ22 και Γ23 85 kVA 900€

Γ22 και Γ23 135 kVA 1.200€

Γ22 και Γ23 250 kVA 1.500€

Πίνακας 1
Γ23 8 – 25 kVA 260€
Γ22 και Γ23 35 kVA 600€

Γ22 και Γ23 55 kVA 1.200€

Γ22 και Γ23 85 kVA 1.800€

Γ22 και Γ23 135 kVA 2.400€

Γ22 και Γ23 250 kVA 3.000€

Πίνακας 2

Υπολογισμός Εγγυήσεων



ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!
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