Όροι προωκθτικισ ενζργειασ «προςκαλείσ – κερδίηεισ»
Το «προςκαλείσ - κερδίηεισ» είναι ζνα πρόγραμμα ανταμοιβϊν των καταναλωτϊν που είναι υφιςτάμενοι
πελάτεσ τθσ WATT+VOLT, μζςω του οποίου ςυςτινετε τθν WATT+VOLT ςτουσ φίλουσ ςασ και κερδίηετε τόςο
εςείσ όςο και οι φίλοι ςασ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι υφιςτάμενοι πελάτεσ τθσ WATT+VOLT που ςυςτινουν τθν WATT+VOLT
ςτουσ φίλουσ τουσ μζςα από το πρόγραμμα «προςκαλείσ - κερδίηεισ».
Διαδικαςία
Για κάκε νζο φίλο που κα ςυςτινετε και κα γίνει πελάτθσ τθσ WATT+VOLT, ςε οποιοδιποτε πακζτο ι
πρόγραμμα υπθρεςιϊν ενταχκεί, εςείσ κα κερδίςετε τθν επιβράβευςθ με τθ μορφι ζκπτωςθσ 20€ εφάπαξ
ανά παροχι που κα εκπροςωπθκεί επιτυχϊσ από τθν WATT+VOLT και που κα εμφανιςτεί με το
χαρακτθριςμό «προςκαλείσ – κερδίηεισ» ςτον λογαριαςμό κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα
λάβετε.
Ο φίλοσ ςασ κα απολαμβάνει όλα τα προνόμια που ζχετε και εςείσ:
 ςθμαντικι ζκπτωςθ ςτο λογαριαςμό του ρεφματόσ του,
 υψθλισ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθ και
 καινοτόμεσ υπθρεςίεσ θλεκτρικισ ενζργειασ.

Για να ςυςτιςετε τουσ φίλουσ ςασ, μπορείτε:
 να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ www.watt-volt.gr, να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία ςασ ςτθ
ςχετικι φόρμα και να προςκαλζςετε τον φίλο ι φίλουσ ςασ
 τθλεφωνικά ςτο 801 700 7080 (από κινθτό) και 2130 189 199 (από ςτακερό).
Κάκε φίλοσ που εςείσ προςκαλείτε , κα κλθκεί από εκπρόςωπό μασ ςτο Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν για
να ενθμερωκεί για τισ υπθρεςίεσ τθσ WATT+VOLT και τα προνόμια που αποκτά όταν εκπροςωπθκεί από τθν
εταιρεία μασ και ςτθν ςυνζχεια να αιτθκεί για τθν εκπροςϊπθςθ του μετρθτι του από τθν WATT+VOLT.
Παράλλθλα, εςείσ κερδίηετε 20€ επιβράβευςθ ςτο λογαριαςμό ςασ για κάκε παροχι του φίλου που
ςυςτινετε και αυτόσ γίνεται πελάτθσ τθσ WATT+VOLT, αμζςωσ αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αλλαγισ
του παρόχου του. Αν ζχετε ιδθ περιςςότερεσ από μία παροχι ςτθν WATT+VOLT, το ποςό κα πιςτωκεί ςτθν
παροχι με το μεγαλφτερο λογιςτικό υπόλοιπο.
Δεν υφίςταται κανζνασ περιοριςμόσ ςτον αρικμό των φίλων που κα ςυςτιςετε.

Η επιβράβευςθ δεν ιςχφει ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
1. Αν ςυςτιςετε κάποιον φίλο ςασ που είναι ιδθ πελάτθσ τθσ WATT+VOLT.
2. Αν ο φίλοσ που ζχετε ςυςτιςει, ενεργοποιιςει μετζπειτα άλλεσ παροχζσ ςτθν WATT+VOLT ι
ςυςτιςει δικοφσ του φίλουσ, αφοφ ζχει λάβει τον 1ο λογαριαςμό κατανάλωςθσ ενζργειασ.

Για κάκε μία παροχι των φίλων ςασ κα εκπροςωπθκοφν από τθν WATT+VOLT κα λάβετε 20€
επιβράβευςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι εκπροςωπείςτε ενεργά από τθν WATT+VOLT.
Το πρόγραμμα επιβράβευςθσ «προςκαλείσ – κερδίηεισ» προχποκζτει ελάχιςτθ περίοδο παραμονισ 6 μθνϊν του
ςυςτθμζνου πελάτθ ςτθν εταιρεία. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο όροσ ελάχιςτθσ περιόδου παραμονισ δεν
ικανοποιθκεί, θ αμοιβι επιβράβευςθσ /ςφςταςθσ αφαιρείται χωρίσ να προθγθκεί προειδοποίθςθ. Σε περίπτωςθ
που ο φίλοσ που ζχετε ςυςτιςει, ακυρϊςει για οποιονδιποτε λόγο τθν αίτθςι του ι απορριφκεί θ αίτθςθ
εκπροςϊπθςισ του από τθν WATT+VOLT, τότε δεν κα λάβετε τθν επιβράβευςθ ςτον λογαριαςμό ςασ.
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ περιόδου ορίηεται θ θμερομθνία εκπροςϊπθςθσ του εκάςτοτε πελάτθ.

