ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
VOLTERRA A.E.|ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Ο Πελατης υποχρεουται να καταβαλει στον Προμηθευτη ως εγγυηση για την εξασφαλιση οφειλων που απορρεουν απο την
παρουσα, συμπεριλαμβανομενων των ελαχιστων ποσων εγγυησης ανα ειδος τιμολογιου, οπως αυτα καθοριζονται απο την
εμπορικη πολιτικη. Το ποσο της εγγυησης θα περιλαμβανεται στον πρωτο λογαριασμο που θα αποστειλει ο Προμηθευτης
στον Πελατη. Σε περιπτωση μη καταβολης του εν λογω ποσου της εγγυησης, ισχυουν οι διαταξεις της παραγραφου 6 του
αρθρου 39 του Κωδικα Προμηθειας Φυσικου Αεριου (ΚΠΦΑ) σχετικα μη τη εξοφλησης ληξιπροθεσμων οφειλων.
Ο Προμηθευτης δυναται να αναπροσαρμοσει το ποσο της εγγυησης κατα την διαρκεια ισχυος της συμβασης, εαν
διαπιστωθει σημαντικη αποκλιση των Λογαριασμων του Πελατη σε σχεση με το εκτιμωμενο ποσο που χρησιμοποιηθηκε
για τον καθορισμο της εγγυησης η σε περιπτωση επαναλαμβανομενης καθυστερησης του Πελατη στην εξοφληση των
Λογαριασμων του. Ο Προμηθευτης υποχρεουται να ενημερωσει τον Πελατη μεσω του τρεχοντος Λογαριασμου
Καταναλωσης για την αναπροσαρμογη της εγγυησης και να χρεωσει η πιστωσει το ποσο της διαφορας στον επομενο
Λογαριασμο, με διακριτη χρεωση στον Λογαριασμο.
Σε περιπτωση εξοφλησης των λογαριασμων μεσω παγιας τραπεζικης εντολης η καταβληθεισα εγγυηση θα συμψηφιστει
στον αμεσως επομενο λογαριασμο που θα εκδωσει ο Προμηθευτης.
Σε περιπτωση καταγγελιας της Συμβασης Προμηθειας απο τον Προμηθευτη λογω μη εξοφλησης ληξιπροθεσμων οφειλων,
κατα τα οριζομενα στις διαταξεις της παραγραφου 6 του αρθρου 39 του Κωδικα Προμηθειας Φυσικου Αεριου(ΦΕΚ Β 196901/06/2018), το ποσο της εγγυησης καταπιπτει υπερ του Προμηθευτη και συμψηφιζεται με το ποσο των ληξιπροθεσμων
οφειλων.
Η εγγυηση αποδιδεται ατοκα στον Πελατη μετα την με οποιονδηποτε τροπο λυση της Συμβασης εντος του τελικου
εκκαθαριστικου λογαριασμου καταναλωσης, υπο τον ορο της ανυπαρξιας οφειλων του Πελατη προς τον Προμηθευτη απο
την Συμβαση. Σε περιπτωση ληξιπροθεσμων οφειλων του Πελατη, το ποσο της εγγυησης συμψηφιζεται με το ποσο των
ληξιπροθεσμων οφειλων κατα το αρθρο 20 παρ. 4 ΚΠΦΑ και τυχον πιστωτικο υπολοιπο κατοπιν του συμψηφισμου
καταβαλλεται στον Πελατη ατοκως το αργοτερο εντος ενος (1) μηνος απο την εκδοση του τελικου εκκαθαριστικου
λογαριασμου καταναλωσης.
Το υψος της εγγυησης της καθε κατηγοριας καταναλωτη υπολογιζεται συμφωνα με την εκαστοτε ισχυουσα τιμολογιακη
πολιτικη του Προμηθευτη και αποτελει μερος της προσφορας προμηθειας φυσικου αεριου.
Στον παρακατω πινακα παρατιθεται ο πινακας των ελαχιστων εγγυησεων ανα τυπο εγκατεστημενου μετρητη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Κατηγορια
Καταναλωτη

Οικιακος/Εμπορικος

Μετρητης

Εγγύηση Volterra

G4

110 €

G6

160€

G10

200€

G16

360€

G25

520€

G40

880€

G65

1.440€

* Η εγγύηση στον πίνακα είναι η ελάχιστη για κάθε κατηγορία. Πάντα
υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής με βάση την εγγύηση στον
τωρινό πάροχο.
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