Protergia Ηλεκτρονική Υπογραφή
Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΣ

H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της
MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, κάνει ακόμα πιο
εύκολη τη μετάβαση στο μέλλον της ενέργειας, παρουσιάζοντας μια νέα
πρωτοποριακή υπηρεσία.
Με την «Ηλεκτρονική Υπογραφή» μπορεί κανείς να υπογράψει online τη σύμβασή
του, γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια. Η «Ηλεκτρονική Υπογραφή»
απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της Protergia. Σε εκείνους που μπαίνουν τώρα
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στον κόσμο της Protergia, αλλά και σε όλους εκείνους που θέλουν να ανανεώσουν
τη σύμβασή τους. Έτσι, η διαδικασία της υπογραφής μπορεί τώρα να
ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε κανένα στάδιο. Η
υπηρεσία διατίθεται δωρεάν και σε απόλυτη αντιστοιχία με τις ισχύουσες διατάξεις
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των ευπαθών ομάδων. Η Protergia,
αν και αναπτύσσει το δίκτυό της με επιπλέον καταστήματα και συνεργάτες σε όλη
την Ελλάδα, προσαρμόζεται στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και στον
ψηφιακό κόσμο, προστατεύοντας τόσο τους πελάτες της, όσο και τους
εργαζομένους της.
Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, όλοι μπορούν να απολαμβάνουν
τα οφέλη της κορυφαίας εταιρείας ενέργειας με τρία απλά βήματα:
➢ Λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά προς υπογραφή
➢ Συμπληρώνουν τα πεδία με τη σχετική σήμανση
➢ Επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους και υπογράφουν ηλεκτρονικά
Η διαδικασία είναι καθ’ όλα ασφαλής και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε
ώρα της ημέρας από ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, ακόμα και smartphone.
Ο συνδρομητής ενημερώνεται αναλυτικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ για
οτιδήποτε χρειαστεί, υπάρχουν πάντα οδηγίες προκειμένου να έρθει σε απευθείας
επαφή με την Protergia.
Τόσο απλά! Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια!
Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά
προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 250.000 παροχές σε
ολόκληρη τη χώρα.
Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλλον της
ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και
επιχειρήσεις.
Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε:
- καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311
- βρείτε μας στη διεύθυνση www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube
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- επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Protergia (Αθήνα: Μ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο & Λ.
Κηφισίας 373, Ν. Ερυθραία | Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 53 | Πάτρα: Ρ.Φεραίου 115)
- απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ
MYTILINEOS
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού &
Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας & Αποθήκευσης, καθώς και Βιώσιμων Υποδομών.
Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με
ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους
από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr
| Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε
κλικ εδώ

mytilineos.gr

