Εκκαθαριστικός

Ποσό που
συμπληρώνουμε
στο πεδίο:
''Αριθμός
Παραστατικού''

Κ. Καραμανλή 57, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642

Επωνυμία/Διεύθυνση Ακινήτου
ΚΙΚΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΛΥΤΡΑ 5 5
54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 126572738
123456789
ΕΓΓΥΗΣΗ
316,00 €

04/12/2020

ΛΦΑ184583992

20190001610392

31/10/2020

Επωνυμία/Διεύθυνση Αποστολής
ΚΙΚΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ε.Π.-ΛΥΤΡΑ 5
ΛΥΤΡΑ 5
54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ.Ο.Υ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικιακή

1ΠΕ342925

25/11/2020

21-30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

T3

G25

59022577

448.139

448.772

446,00

633

0,99988

26

632,92

Χρεώσεις Προμήθειας
Προμήθεια Φυσικού Αερίου-ZeniΘ

142,45

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
Διανομή Φυσικού Αερίου (ΕΔΑ)
Μεταφορά Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

100,24
17,14

Διάφορες Χρεώσεις / Πιστώσεις
Φόροι-Τέλη

10,50

Αξία Φ.Π.Α.

16,14

Σύνολο Τρέχοντος Λογαριασμού

286,47

ΑΦΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

24/12/2020

286,47 €
00000011342925278020
00000001342925378019

Ποσό που
συμπληρώνουμε στο
πεδίο:''Ποσό συναλλαγής''
Η κατανάλωσή σας την αντίστοιχη περίοδο προηγ. έτους από 25-10-2019

έως

26-11-2019

ήταν 303,85 NM3 3475,27 kWh

Επιτόπια

7.175,57

ΜΕΣΗ ΑΘΔ [kWh/Nm3]:

11,337

Από

Έως

Ημέρες

Ποσότητα
[kWh]

Τιμή
[€/kWh]

Τελική Αξία
[€]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Κατανάλωση
Κατανάλωση

31/10/20
01/11/20

31/10/20
25/11/20

1
25

126,30
7.049,27

0,01659379
0,01990924

2,10
140,35

31/10/20
31/10/20
31/10/20
01/11/20
31/10/20
31/10/20

25/11/20
25/11/20
31/10/20
25/11/20
25/11/20
25/11/20

26
26
1
25
26
26

7.175,57
446,00
126,30
7.049,27
7.175,57
7.175,57

0,0119669
0,001239519
0,002356742
0,002388621
0,000197
0,00108

85,87
14,37
0,30
16,84
1,41
7,75

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρέωση Ενέργειας Διανομής
Χρέωση Δυναμικότητας Διανομής
Χρέωση Μεταφοράς
Χρέωση Μεταφοράς
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡIΣ Φ.Π.Α. & ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ
ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 6%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. & ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ

268,99
268,99 x 6% =

1,34
16,14
286,47

Σημαντικές Ειδοποιήσεις
•Ενδεχόμενες ανεξόφλητες
προηγούμενες οφειλές δεν
ανανεώνουν την ημερομηνία λήξης τους με την ενσωμάτωσή
τους στον παρόντα λογαριασμό.
•Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του
Λογαριασμού Κατανάλωσης επιβαρύνεστε με το νόμιμο
Τόκο Υπερημερίας.
•Σε περίπτωση που τυχόν υπάρξουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
σας, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δύναται να
μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης
Οφειλών η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3758/2009,
όπως αυτός ισχύει και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο
κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία, με σκοπό
την ενημέρωσή σας για τις οφειλές σας αυτές.
•Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης ο Προμηθευτής
αποστέλλει σχετική ειδοποίηση διακοπής παροχής. Μετά το
πέρας της προθεσμίας που αναγράφεται στην ειδοποίηση
διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή χωρίς να
ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, και να προβεί σε
δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής. Τόσο σε
περίπτωση διακοπής, όσο και για την επανασύνδεση,
επιβαρύνεστε με έξοδα που χρεώνονται
βάσει
τιμοκαταλόγου του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής
και αναπροσαρμόζεται η εγγύηση.
•Σε περίπτωση διακανονισμού ισχύουν οι όροι που
αναγράφονται στο έντυπο του διακανονισμού περί τήρησης
των προθεσμιών εξόφλησης των δόσεων.
Χρήσιμες
Πληροφορίες
•Για περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά με τους Γενικούς
Όρους Προμήθειας, τους τρόπους υποβολής αντιρρήσεων,
τις περιόδους λήψης ένδειξης, πρακτικές συμβουλές και
ενημερώσεις, μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας
(www.zenith.gr).
•Δήλωση κατηγορίας ΑΜΕΑ με κατάθεση δικαιολογητικών
στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών.
•Σύμφωνα με το Ν.4389/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται
να συνεισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς τη
χρέωση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να την
αποδίδει στο Κράτος.
•Σύμφωνα με το Ν.2093/92, άρθρο 9 (παρ.5,6,7), ο
Προμηθευτής υποχρεούται να συνεισπράττει με τους
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς τη χρέωση για το Ειδικό
Τέλος (0,5%) και να την αποδίδει στο Κράτος.
•Σύμφωνα με το Ν.4001/2011, άρθρο 73 και την απόφαση
της Ρ.Α.Ε (ΦΕΚ Β’ 1211/31.12.18) η ZeniΘ υποχρεούται να
συνεισπράττει με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς
αερίου την χρέωση για το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και
να την αποδίδει στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ (ΔΕΣΦΑ).
•Ανεξάρτητοι φορείς με τους οποίους μπορείτε να
επικοινωνείτε για θέματα ενέργειας ή/και θέματα του
Λογαριασμού σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή
(www.synigoroskatanaloti.gr )και η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (www.rae.gr).
εξόφλησης
Λογαριασμού
•Με χρήση Τρόποι
πιστωτικών
/ χρεωστικών
/ προπληρωμένων
καρτών στα καταστήματα της ΖeniΘ και μέσω των
ιστοσελίδων www.zenith.gr και https://myaccount.zenith.gr/
χωρίς προμήθεια.
•Με μετρητά στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ χωρίς
προμήθεια.
•Με καταβολή μετρητών στα καταστήματα όλων των
Τραπεζών.
•Με μετρητά, στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την χώρα.
•Μέσω πάγιας εντολής με αίτηση ενεργοποίησης στα
καταστήματα της ΖeniΘ και στο δίκτυο καταστημάτων των
Τραπεζών.
•Μέσω υπηρεσιών e-banking και phone banking των
Τραπεζών.
Για την πληρωμή του Λογαριασμού είναι απαραίτητη η
χρήση του «Κωδικού Πληρωμής σε Τράπεζα / ΕΛΤΑ». Πριν
πραγματοποιήσετε μια πληρωμή ενημερωθείτε για το τυχόν
κόστος με το οποίο ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε.

286,47 €

•Δίκτυο (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) – Βλάβες/Άμεση επέμβαση: 10 302 – Καταμέτρηση: 11 151 για Θεσσαλονίκη και 11 152 για Θεσσαλία. www.edathess.gr
•Δίκτυο (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) – Πληροφορίες - Βλάβες: 800 11 11 330 / 11 322. www.edaattikis.gr
•Δίκτυο Λοιπής Ελλάδας(ΔΕΔΑ) – Βλάβες/Άμεση επέμβαση: 11711. www.deda.gr
•Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης αλληλογραφίας ενημερώστε μας άμεσα, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη επίδοση του λογαριασμού, ή άλλης αλληλογραφίας.
•Για την έκδοση και ταχυδρομική αποστολή του λογαριασμού σας, θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα μέσω Viber ή ,εάν δεν διαθέτετε, με SMS στο τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει, (εξαιρούνται
χρήστες myzenith και e-billing καθώς η εν λόγω επικοινωνία πραγματοποιείται με e-mail).''
•Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, παρέχονται στα Γρ. Εξ. Πελατών, καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου της
ZeniΘ https://www.zenith.gr/privacy/

