
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED :
(Για Ιδιώτες, Επιχειρήσεις, Περιφέρειες, Δήμους, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ.,..)

“PAY ONLY FROM THE MONEY YOU SAVE”



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

“Replace And Save – Pay  Only from the  Money  You Save”

Στα πλαίσια του Προγράμματος Προώθησης Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων LED - Γ΄ Τετραμήνου  2016,
για εξαιρετικά αξιόπιστο, εγγυημένο και κορυφαίο στον τομέα της εξοικονόμησης φωτισμό LED, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για τα νέα Επαναστατικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα που προωθεί η εταιρεία μας, τα
οποία πραγματικά θα σας ‘’λύσουν τα χέρια’’. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την έλλειψη ρευστότητας και
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των Νοικοκυριών, των Επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα κάθε Οργανισμού, για
μείωση των Δαπανών και του Λειτουργικού Κόστους, καθώς και για Εξοικονόμηση πόρων, Ενέργειας ΚΑΙ
επομένως Χρημάτων, χωρίς την ‘’πολυτέλεια’’ να επενδυθούν τα ελάχιστα χρηματικά αποθεματικά γι’ αυτόν το
σκοπό, σας παρουσιάζουμε: 

 τα πλεονεκτήματα και οφέλη για την επιχείρησή σας με την αντικατάσταση του υφιστάμενου
φωτισμού σας, με φωτισμό LED,

 τα εντυπωσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματα των φωτιστικών και λαμπτήρων LED που σας παρέχουμε,
σε σχέση με τον ανταγωνισμό

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ:

 τις δυνατότητες αντικατάστασης του ενεργοβόρου φωτισμού της οικίας σας ή του εξοχικού σας, με
φωτισμό LED, με στόχο την εντυπωσιακή  εξοικονόμηση ενέργειας  και χρημάτων και μάλιστα με
μηδενικά ή ελάχιστα έξοδα, μέσω  ένταξης στο πρόγραμμα ‘’Εξοικονομώ κατ΄οίκον’’,

  ή μέσω ειδικής προσφοράς σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές, για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

ΙΔΙΩΤΕΣ- ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:

  την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας, των τρόπων πληρωμής και υλοποίησης, αλλά και του
κέρδους που προκύπτει για την  επιχείρισή σας, με την χρήση του κορυφαίου,
Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Αντικατάστασης  Υφιστάμενου  Φωτισμού Επιχειρήσεων
με Φωτισμό LED: 

«Replace And Save – Pay Only From The Money You Save» 



   Πρόγραμμα Αντικατάστασης Υφιστάμενου Φωτισμού με   LED  :
 Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα:

 100% Χρηματοδότηση - Μηδενικό Αρχικό Κεφάλαιο και Ρίσκο

 Αποπληρωμή με το 80% της μηνιαίας εξοικονόμησής σας από τους λογαριασμούς

 Κέρδος  20% της μηνιαίας εξοικονόμησής σας από τον πρώτο λογαριασμό και για ολόκληρο το 
χρονικό διάστημα της απόσβεσης-αποπληρωμής

 Κέρδος  100% της μηνιαίας εξοικονόμησής σας, μετά την περίοδο αποπληρωμής και για πολλά 

έτη

 Δημιουργία θετικών ταμειακών ροών

 Εγγύηση  Πέντε(5)  Ετών για τα προϊόντα

 Εγγύηση διατήρησης τουλάχιστον  του ίδιου επιπέδου φωτισμού και χρωματικής απόδοσης (σχεδόν 
πάντα είναι  υψηλότερο)

 Αντικατάσταση  λαμπτήρων με νέους  (και τους καμένους)

 Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη και παροχή εφεδρικού stock της τάξης του  1% στη έδρα του 

πελάτη για  την περίοδο  ισχύος της ανωτέρω εγγύησης

 Ακόμα μικρότερο διάστημα απόσβεσης και μεγαλύτερο κέρδος  εν όψει της επερχόμενης αύξησης 

της τιμής της κιλοβατώρας (KWh) 

 Μείωση του αποτυπώματος CO2 της επιχείρησης

 Διαδικασία Υλοποίησης Προγράμματος:

I. Αποτύπωση Υφιστάμενου Φωτισμού:

     Απαραίτητο και πολύ σημαντικό στάδιο για την έναρξη  υλοποίησης του προγράμματος, είναι η
αποτύπωση του υφιστάμενου φωτισμού της επιχείρησης  με την βοήθεια της σχετικής φόρμας που
σας στέλνουμε στα συνημμένα του παρόντος e-mail.  Η συμπλήρωση της φόρμας  πρέπει να γίνει με
ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα από ειδικευμένο προσωπικό  (αδειούχο ηλεκτρολόγο) και να
υπογραφεί και σφραγισθεί  από τον υπεύθυνο της εταιρείας, διότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τον
υπολογισμό της εξοικονόμησης που θα έχετε και άρα των δόσεων, του χρόνου αποπληρωμής και του
κέρδους σας . Η παροχή τυχόν διευκρινήσεων και κάθε δυνατής βοήθειας από μέρους  θεωρείται
δεδομένη. 

     Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την συμπληρωμένη φόρμα αποτύπωσης  και δύο (2)
αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών της Δ.Ε.Η. (ένα καλοκαιρινό και ένα χειμερινό), θα
συνταχθεί μελέτη, από την οποία θα προκύπτει η πραγματική  μηνιαία εξοικονόμηση KWh και
χρημάτων για την εταιρεία σας, με την αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού σας, με φωτισμό 

    LED της εταιρείας μας.  Το 80% αυτού του ποσού θα είναι η μηνιαία δόση που θα καταβάλετε για την
πληρωμή του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 20% θα παραμένει σε εσάς σαν κέρδος. Η μελέτη αυτή



μαζί με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά μας θα σας παραδοθεί προς έγκριση. Διευκρινίζεται
εδώ ότι μέγιστη περίοδος αποπληρωμής  είναι  τα Πέντε (5) έτη.  

     Σε περίπτωση που ζητηθεί, μπορεί η αποτύπωση να πραγματοποιηθεί από προσωπικό της εταιρείας
μας, με μια επιβάρυνση 10%  επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα προϋπολογιστεί  για την
υλοποίηση του προγράμματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση το ποσό αυτό πρέπει να το προκαταβάλλετε
και σε περίπτωση που προχωρήσετε στην υλοποίηση του προγράμματος θα αφαιρεθεί.

II. Υπογραφή Σύμβασης  Έργου:

  Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης  και την αποδοχή εκ μέρους σας της προσφοράς μας,
της  μηνιαίας δόσης, του χρόνου αποπληρωμής και των όρων του Προγράμματος, θα πρέπει:

 Να προκαταβάλετε το συνολικό Φ.Π.Α. του επί  πιστώσει τιμολογίου που θα εκδοθεί με βάση την 
προαναφερθείσα  προσφορά   

 Να προκαταβάλετε τρείς (3) μηνιαίες  δόσεις , όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο (έχει αφαιρεθεί προφανώς στους υπολογισμούς ο Φ.Π.Α., οι προαναφερθείσες  3 δόσεις 
και η αμοιβή της αποτύπωσης αν έχει γίνει από εμάς)

 Να υπογραφεί η σχετική  Σύμβαση  Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος

III. Αντικατάσταση του Υφιστάμενου  Φωτισμού: 

  Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης  και  σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθορί-
ζεται  από την προαναφερθείσα Σύμβαση Έργου, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος φωτισμός της 
επιχείρησής, με τον συμφωνηθέντα φωτισμό LED, από συνεργείο της εταιρείας  και χωρίς καμία 
περεταίρω  δική  σας επιβάρυνση.

IV. Εγγυήσεις και Τεχνική Υποστήριξη:

  Για όλο το διάστημα της εγγύησης παρέχεται  ολοκληρωμένο σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης
(τηλεφωνικής και επιτόπιας), καθώς και δωρεάν απόθεμα της τάξης του 1% στην τοποθεσία που θα
υποδειχθεί από τον Πελάτη, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση αστοχίας
υλικού ή βλάβης εντός εγγύησης. Λεπτομέρειες καθορίζονται στην σχετική σύμβαση, ανά Πελάτη και
Έργο

                                      

 


