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Χρέωση 24ωρης ενέργειας
με Συνέπεια [€/kWh] 0,0770,077

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2018

Χρέωση 24ωρης ενέργειας
[€/kWh] 0,082770,08277
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Χρέωση ενέργειας ημέρας 
[€/kWh] 0,08277

Χρέωση ενέργειας νύχτας
[€/μήνα] 0,06610

Χρέωση ενέργειας ημέρας
με Συνέπεια [€/kWh] 0,077

Πάγια χρέωση μονοφασικής
παροχής [€/μήνα]

Πάγια χρέωση τριφασικής
παροχής [€/μήνα]

0,08277

0,06610

0,077

0,88

1,7

0,88

1,7

* Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή.

Χρέωση ενέργειας ημέρας 
[€/kWh]

Χρέωση ισχύος
με Συνέπεια [€/kWh]

Πάγια χρέωση [€/μήνα]

Χρέωση ισχύος [€/kW]

0,08495 0,06895

Χρέωση ενέργειας νύχτας
[€/kWh] - - 0,06610

0,09795

- 0,5 -

0 0 0

- 1 -
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0-2000
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** Απευθύνεται σε επαγγελματίες που υπάγονται στην κατηγορία Γ21, Γ22 και Γ23 αντίστοιχα.

Προγράμματα Ηλεκτρικού Ρεύματος 
Στη WATT+VOLT, μέσω των προγραμμάτων Ηλεκτρικού Ρεύματος, σας εξασφαλίζουμε έκπτωση στο λογαριασμό σας, ενώ 
παράλληλα απολαμβάνετε προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς καμία αλλαγή στην ποιότητα και στην τάση του ρεύματος σας.

Το πρόγραμμα Home Energy Economy εξασφαλίζει σε όλους τους οικιακούς χρήστες σημαντική έκπτωση και τιμολογεί το 
σύνολο της ημερήσιας κατανάλωσης σας με μία ενιαία τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο, ανεξάρτητα από το πόσο καταναλώνετε.

Με το Πρόγραμμα Συνέπεια της WATT+VOLT, επιβραβεύουμε τους πελάτες για την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τη συνέπεια 
που δείχνουν με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες και 
επαγγελματίες.

Χρέωση ενέργειας ημέρας
με Συνέπεια [€/kWh] 0,0799 0,065 0,095



Λεωφ. Κηφισίας 217Α, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα
WATT AND VOLT Α.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 

Δίπλα σας σε όλη την Ελλάδα!
Επισκεφτείτε μας στα καταστήματα WATT+VOLT
για άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

www.watt-volt.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες:

2130 189 100 (από σταθερό Πανελλαδικά)
2130 189 199 (από κινητό)

Καθημερινές, Σάββατο και αργίες: 9.00 – 21.00

183 83 

Για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς με παροχές συνδεδεμένες στη Μέση Τάση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες, γίνεται εξατομικευμένη τεχνική ανάλυση για κάθε παρο-
χή, λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των παροχών κατά τους τελευταίους μήνες, ώστε να υπολογι-
στεί με ακρίβεια το περιθώριο έκπτωσης που μπορεί να δοθεί για κάθε τύπο παροχής.
Μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, μειώνοντας αποτελεσματικά τα έξοδα της επιχείρησής σας.

Σε όλες τις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%.
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Χρέωση 24ωρης ενέργειας 
[€/kWh] 0,064

Πάγια χρέωση μονοφασικής
παροχής [€/μήνα]

Πάγια χρέωση τριφασικής
παροχής [€/μήνα]

0

0

0,064

0

0

Για τους επαγγελματίες ισχύει ειδική συνδρομή προνομιακής τιμής 79€/χρόνο (εξοφλείται στον πρώτο λογαριασμό εκκαθαριστικό ή έναντι, δεν 
περιλαμβάνει Φ.Π.Α.).

Για καταναλώσεις που υπερβαίνουν τις 5.000kWh/τετράμηνο, η τιμή χρέωσης ενέργειας διαμορφώνεται ως εξής: Έως τις 5.000kWh η ενέργεια 

τιμολογείται με 0,064€/kWh, ενώ πάνω από την κλίμακα των 5.000kWh η υπερβαίνουσα ποσότητα ενέργειας τιμολογείται με 0,089€/kWh all inclusive.

Χρέωση 24ωρης ενέργειας 
[€/kWh] 0,064

Πάγια χρέωση [€/μήνα] 0

* Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με ή χωρίς εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή.

** Απευθύνεται σε επαγγελματίες που υπάγονται στην κατηγορία Corporate Energy 21 (υπάγονται στην κατηγορία Γ21).

Για τους οικιακούς πελάτες ισχύει ειδική συνδρομή προνομιακής τιμής 59€/χρόνο (εξοφλείται στον πρώτο λογαριασμό εκκαθαριστικό ή 
έναντι, δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.).

Το Ελεύθερο Προνομιακό Πρόγραμμα Liberty εξασφαλίζει σε όλους τους οικιακούς πελάτες και τους επαγγελματίες που 
ανήκουν στο τιμολόγιο Corporate Energy 21 (Γ21) της Χαμηλής Τάσης, σταθερή και χαμηλότερη τιμή kWh από τη νυχτερινή 
χρέωση, από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό, είτε έναντι είτε εκκαθαριστικό.


