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Επίσημος Συνεργάτης

Oικονομικό ρεύμα
με ξεκάθαρους λογαριασμούς
χωρίς έξτρα χρεώσεις και ψιλά γράμματα
για την επιχείρηση και το σπίτι σας.

Ο νέος σας προμηθευτής ρεύματος

Ρεύμα για την επιχείρησή σας

Η GREEN είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Προμήθειας Ηλεκτρικής

Επιλέξτε την GREEN και μειώστε το κόστος του λογαριασμού
ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησής σας.

Ενέργειας, ιδρύθηκε το 2009 και προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας σε τιμές που κάνουν τη διαφορά στα λειτουργικά έξοδα των

GREEN Business

GREEN Business Plus

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τις
μικρές επιχειρήσεις με
λογαριασμό που ανήκει στην
κατηγορία Γ21.

Ταιριάζει στον επιχειρηματία που
ο λογαριασμός της επιχείρησής
του ανήκει στην κατηγορία Γ22.

GREEN Business N

GREEN Industry
Μια ακόμα λύση για όλες τις μικρές
βιομηχανίες με λογαριασμό που
ανήκει στην κατηγορία Γ21Β.

Οικονομικότερα τιμολόγια για την επιχείρηση και το σπίτι σας

Η λύση για όλους τους ιδιοκτήτες
μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης
που καταναλώνουν το μεγαλύτερο
ποσοστό ρεύματος τη νύχτα και
ο λογαριασμός τους ανήκει στην
κατηγορία Γ23, Γ23Β.

Ξεκάθαρες χρεώσεις σε €/kWh που προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης
σύγκρισης με τα τιμολόγια του ανταγωνισμού

GREEN Industry Plus

GREEN Medium Voltage

Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες μιας
βιομηχανίας με λογαριασμό που
ανήκει στην κατηγορία Γ22Β.

Απευθύνεται σε όλους τους
ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης
συνδεδεμένης υπό Μέση Τάση
(ΜΤ).

ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους με πάθος και όραμα να αλλάξουν τον
κόσμο της ενέργειας προσφέροντας οικονομία σε όλους εσάς που την έχετε
ανάγκη.
Για εμάς ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και η εξυπηρέτησή του
προτεραιότητά μας.

Επιλέγοντας την GREEN κερδίζετε:

Ξεκάθαρους όρους συνεργασίας, χωρίς έξτρα χρεώσεις και ψιλά γράμματα
Λογαριασμό απλό και κατανοητό
Άριστη προσωπική εξυπηρέτηση
Δυνατότητα μηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών
Ειδικές εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές
για την επιχείρηση και το σπίτι σας

Μοναδικές προσφορές GREEN
Επιχείρηση και σπίτι μαζί
Συνδέστε την επιχείρηση και το σπίτι σας στην GREEN
και επωφεληθείτε με επιπλέον εκπτώσεις.

Ρεύμα για το σπίτι σας
Η GREEN προτείνει νέες, νοικοκυρεμένες ευκαιρίες για κάθε ελληνικό
σπίτι παρουσιάζοντας προγράμματα που ανταποκρίνονται στις δικές σας
ιδιαίτερες ανάγκες.
GREEN Home

GREEN Home Plus

Απευθύνεται σε όλους εσάς που
ο λογαριασμός του σπιτιού σας
ανήκει στην κατηγορία Γ1.

Δημιουργήθηκε για εσάς που έχετε
ημερήσια και νυχτερινή
κατανάλωση ρεύματος και
ο λογαριασμός του σπιτιού σας
ανήκει στην κατηγορία Γ1Ν.

