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Από : Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας (HRS Mobile) 

Προς : Όλα τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης 

 

Θέμα : Προσφορά παροχής υπηρεσιών σταθερής-κινητής τηλεφωνίας και Ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Αξιότιμα μέλη,  

τηρώντας τις δεσμεύσεις μας για προσφορά χαμηλών τιμών καθόλη τη διάρκεια της 

πολυετούς μας συνεργασίας με τον Σύλλογο Τριτέκνων Θεσσαλονίκης, προσφέρουμε στα 

μέλη του προγράμματα  Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας από την  H.R.S Mobile SA 

καθώς  και για την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Volton Ενεργειακή. Παρόλες 

τις συνεχείς ανατιμήσεις στις υπηρεσίες, η HRS διατηρεί τις ίδιες προνομιακές της τιμές 

για τα μέλη της Ένωσης και το προσωπικό μας παραμένει στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε. 

 

HRS MOBILE 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας  

Παπαδοπούλου Δέσποινα     : 6955585020 

Καλεμκερίδης Κωνσταντίνος : 6955499088 

 

 

 



 

 

Εταιρικό Προφίλ HRS MOBILE SA 

''Οι εταιρείες HRS Mobile & Volton Ενεργειακή ως  στρατηγικοί 
συνεργάτες  δραστηριοποιούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών κι ενέργειας αντίστοιχα 
με κύρια βλέψη την παροχή καινοτόμων και υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η H.R.S Mobile, του ομίλου Η.R.S SA ως ένας από τους ηγέτες στο χώρο της ναυτιλίας και 
των τηλεπικοινωνιών ,έχει ως κύριο μέλημα τη διαρκή διεύρυνση των προϊόντων που 
διαθέτει προκειμένου να  ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των 
πελατών. 

Η VOLTON  δημιουργήθηκε μέσα από ισχυρά εταιρικά κεφάλαια προκειμένου να 
δραστηριοποιηθεί στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά με στόχο την 
εμπορία ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης σε τελικούς χρήστες χαμηλής και μέσης 
τάσης προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες.  

Στόχος των εταιρειών του ομίλου είναι η πλήρης ικανοποίησης των τηλεπικοινωνιακών και 
ενεργειακών αναγκών των πελατών χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις 
εμπιστοσύνης.'' 
 

Έδρα Ομίλου HRS  

Σκουζέ 14, Πειραιάς 

ΤΗλ 210 4184126 
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Οικονομική Προσφορά  H.R.S Mobile SA - Volton  

Προσφορά για τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων 

Θεσσαλονίκης 

 

Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ειδική τιμή συνδυαστικά με κινητό ή σταθερό HRS) 

✓ Μηδενική καταβολή εγγύησης για όλους 

✓ Μηνιαία απόδοση της έκπτωσης συνέπειας, ενσωματωμένη στην τιμή  

✓ Σταθερή χρέωση ενέργειας (και μετά τις 2.000 kWh) 

✓ Έως και 45% έκπτωση στην τιμή ρεύματος, έναντι του βασικού προμηθευτή  

✓ Κυμαινόμενο πάγιο βάσει μηνιαίας κατανάλωσης, από 1,50€ 

✓ 18μηνο συμβόλαιο 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά : 

Ταυτότητα 

Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ 

Ένδειξη μετρητή 

 

 

 

Οικιακά 
Προγράμματα 
Κατανάλωσης 

Εύρος 
Κατανάλωσης 

Τιμοκατάλογος 
Βασικού 

Προμηθευτή 

Τιμοκατάλογος HRS  
για τα μέλη   

Οικιακό 
0 - 2000 0,11058 € / kWh 0,06580 € / kWh 

2000+ 0,11936€ / kWh 0,06580 € / kWh 

Οικιακό με νυχτερινό 
Ημερήσια χρέωση 0,11058 € / kWh 0,06580 € / kWh 

Νυχτερινή χρέωση 0,07897 € / kWh 0,06580 € / kWh 



                                

Προσφορά Κινητής , Σταθερής Τηλεφωνίας  & Internet  

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

• My Business 2, 300’ προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 1500’ σε σταθερά, 
1450ΜΒ internet και απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.  

• My Business 3, 500’ προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 1500’ προς όλα τα 
σταθερά, 1800ΜΒ internet και απεριόριστα ενδοεπικοινωνία.  

• My Business RED 1 Ν, 1500’ προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 1500’ σε 
σταθερά, 1500 SMS, 2GΒ internet, 100’ σε σταθερά και 30’ σε κινητά εξωτερικού 
(Ζώνη Α) και απεριόριστα ενδοεπικοινωνία.  
 
My Business 2 extra data, 300’ προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 1500’ προς 

όλα τα σταθερά, 3250ΜΒ internet και απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.  

My Business 3 extra data, 500’ προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 1500’ προς 

όλα τα σταθερά, 3600ΜΒ internet και απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.  

ΣΤΑΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΙA 

Κλήσεις προς 

Σταθερά 

Κλήσεις προς 

Κινητά 

Κλήσεις προς 

ενδοεταιρικά κινητά 

Ταχύτητα 

Internet 

Απεριόριστα 400' Απεριόριστα Έως 24Μbps 

Τιμή μηνιαίου παγίου:  17,00 €   -   Δωρεάν Εξοπλισμός και Δώρο τα Τέλη Ενεργοποίησης 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
✓ Ταυτότητα 
✓ Εκκαθαριστικό 
✓ Δύο τελευταίοι λογαριασμοί τηλεφώνου ή πάγια εντολή με κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑBLET + VODAFONE MOBILE BROADBAND 

                 Ασύρματο internet στο Laptop & στο Tablet (Vodafone Mobile broadband) 

 
 

• 5GB και δώρο ένα USB Stick  
Τιμή μηνιαίου παγίου (με όλους τους φόρους) : 6,60 €      (12 μήνες συμβόλαιο) 

• 10GB και Δώρο Tablet  

Τιμή μηνιαίου παγίου (με όλους τους φόρους) : 13,00 €    (24 μήνες συμβόλαιο) 

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VODAFONE 

Extra Data !!! 


