Σταθερά τιμολόγια από την Protergia
για ολόκληρο το 2021
H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της
MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, διαχρονικά στηρίζει
την ελληνική αγορά ενέργειας και επενδύει στην ομαλή προσαρμογή προς το νέο
Μοντέλο – Στόχο (Target Model) που πρόσφατα εφαρμόστηκε στη χώρα.
Για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία της σπουδαίας αυτής
μεταρρύθμισης, η Protergia ανακοινώνει ότι για ολόκληρο το 2021 τα τιμολόγιά της
θα μείνουν σταθερά, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο
ενεργειακός κλάδος.
H MYTILINEOS αναγνωρίζει τις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα, εν μέσω
αυτής της δύσκολης συγκυρίας και αποφασίζει να στηρίξει το ενεργειακό σύστημα,
επιβραβεύοντας τους πελάτες της. Αυτούς που απολαμβάνουν ήδη τα οφέλη της
συνεργασίας τους με την Protergia και αυτούς που θα την εμπιστευθούν στο
μέλλον.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!
Όλοι μαζί «θα κάνουμε το αδύνατο, να συμβεί!»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε:
- καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311
- βρείτε μας στη διεύθυνση www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube
- 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
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