SAL/BR – TSL / Mod. 073 / 03/ 24.05.18
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54-56, Τ.Κ. 54627, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 217, Τ.Κ. 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Α.Φ.Μ. 997998048, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ.: 141002104000, Α.Μ.Σ.: 23X--170309-TT-J
www.zenith.gr, e-mail: info@zenith.gr, fax: 2311223045

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL:

ΝΟΜ.ΕΚΠΡ:

Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΚΠΡ. :

KINHTO ΕΚΠΡ. :

ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ε-MAIL:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΚΑΣΠ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ:

Τ.Κ:

ΔΗΛΩΣΗ
Με το παρόν έντυπο ασκώ το δικαίωμα υπαναχώρησής μου από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση προμήθειας με τα ανωτέρω
στοιχεία, εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος για την υποχρέωσή μου να συνάψω νέα Σύμβαση Προμήθειας και να εκπροσωπηθώ από
νέο Προμηθευτή / Χρήστη Διανομής έναντι του αρμόδιου διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
Παύση Εκπροσώπησής μου από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας A.E. Κατανοώ επίσης ότι έως τότε
συνεχίζω να παραμένω υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για την εν λόγω παροχή, καθώς και για οποιαδήποτε κατανάλωση και
χρεώσεις προκύψουν σχετικά με την χρήση της εν λόγω παροχής.
Επίσης, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα δήλωση είναι πλήρη, αληθή και ακριβή, αναγνωρίζω δε το
δικαίωμα της «Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.» να επαληθεύει τα ως άνω στοιχεία.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη ΖeniΘ, επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ενημερωθείτε από το έντυπο Δήλωσης Ιδιωτικότητας της ZeniΘ, καθώς και από την
Πολιτική Απορρήτου της ZeniΘ, στον σύνδεσμο https://www.zenith.gr/privacy/.
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ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σημείωση: Η παρούσα πρέπει να υποβληθεί είτε σε κάποιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλίας Α.Ε., είτε να αποσταλεί σε αυτή με συστημένη επιστολή, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η
βεβαία ημερομηνία αποστολής της. Οι προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα, άρχονται από την επομένη είτε της υποβολής
της παρούσας, είτε της ημέρας αποστολής της, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις υπηρεσίες ή τα μέσα διαβίβασής της, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

