Protergia Οικιακό ΜΑΧ 45
Το σπίτι αξίζει πάντα να το ζεις στο MAX

H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της
MYTILINEOS, δουλεύει στο MAX, ώστε όλοι να απολαμβάνουμε τις απεριόριστες
δυνατότητες του σπιτιού μας!
Έτσι, προσφέρει το Protergia Οικιακό MAX, ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει 45%
έκπτωση συνέπειας στο Ηλεκτρικό Ρεύμα, όλο το 24ωρο για 2 ολόκληρα χρόνια1.
Η προσφορά απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες και επιβραβεύει τη συνέπεια,
προσφέροντας μοναδικά προνόμια στο MAX. Το εκτιμώμενο όφελος επί του
συνόλου των χρεώσεων (ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων) εκτιμάται σε 120€ /
έτος. Επιπλέον, η νέα υπηρεσία προσφέρεται χωρίς την καταβολή εγγύησης,
εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος πληρωμής η πάγια εντολή.
Σημειώνεται ότι με όλες τις υπηρεσίες της Protergia, οι καταναλωτές μπορούν να
απολαμβάνουν δωρεάν την εφαρμογή myprotergia, ώστε ανά πάσα στιγμή να
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Έκπτωση στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου για νέους, συνεπείς
οικιακούς πελάτες με 24μηνη σύμβαση, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν όροι αναπροσαρμογής χρεώσεων,
πλέον παγίου 2,6€/μήνα. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ.
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ελέγχουν τον λογαριασμό τους και να εξοικονομούν ενέργεια, μέσω χρήσιμων
συμβουλών.
Γιατί το σπίτι αξίζει πάντα να το ζεις στο MAX! Δείτε πώς εδώ!
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 σχετικά με το πρόγραμμα Protergia Οικιακό MAX,
παρακαλούμε:
- καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311 ή μπείτε στο www.protergia.gr
- 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)
- ή απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ
MYTILINEOS
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού &
Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας και Αποθήκευσης 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
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