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ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΧΧΧΧΧ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΗΚΑΣΠ): ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Φ.Μ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: SC…………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ:
Τ.Κ.:
ΠΟΛΗ:
Δ.Ο.Υ.:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΚΙΝΗΤΟ:
E-MAIL:

□ Δηλώνω ότι ο χρήστης της παροχής φυσικού αερίου εντάσσεται στην κατηγορία πελατών με Ειδικές Ανάγκες.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ.:
ΠΟΛΗ:

□ Επιθυμώ την ηλεκτρονική αποστολή του λογαριασμού στο e-mail: ___________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΔΗΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΕΓΚΑΤ. ΙΣΧΥΣ (kcal/h):
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (m3):

S/N ΜΕΤΡΗΤΗ:
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€):

□ ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
□ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
□ Παρακαλώ την Εταιρεία και την εξουσιοδοτώ ρητώς για τον σκοπό αυτό, όπως αποστείλει αντί εμού Αίτημα Σύνδεσης του ως άνω
ακινήτου στον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, καθώς και για την παροχή πληροφόρησης στα ως άνω
στοιχεία επικοινωνίας μου, σχετικά με τις διαδικασίες σύνδεσης που θα ακολουθήσουν. Κατανοώ πλήρως ότι η σύναψη της
Σύμβασης Σύνδεσης θα γίνει απευθείας μεταξύ εμού και του Διαχειριστή, καθώς και πως αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να
τροφοδοτηθεί το σχετικό Σημείο Παράδοσης και να τεθεί η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας σε ισχύ.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης/Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Είμαι νόμιμος χρήστης του ακινήτου με τα ανωτέρω στοιχεία παροχής φυσικού αερίου και σας υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα
Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας και τα σχετικά δικαιολογητικά που σας προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω στην Εταιρεία Προμήθειας Αερίου
Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως οποιαδήποτε τροποποίηση
των ως άνω στοιχείων στην Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.
Ανέγνωσα, κατανόησα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την παρούσα Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας, καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που ακολουθούν
και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Προμήθειας.
Αποδέχομαι ως επίσημο τρόπο επικοινωνίας την αποστολή πληροφοριών εκ μέρους της Εταιρείας μέσω επιστολής ή SMS ή email ή ενημερωτικού μηνύματος στον
λογαριασμό κατανάλωσης, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες υπέχουν και θέση προσαρτήματος/συμπληρώματος της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας.
Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως τους όρους σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως αναγράφονται στους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας.
Η υπογραφή μου εμπεριέχει τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον όρο 17 των Γ.Ο.Σ.Π.
Αποδέχομαι την επικοινωνία μέσω SMS, Newsletter, τηλεφώνου και ενημερωτικών εντύπων, για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς, καθώς και για την
παροχή υπηρεσιών και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ακόμα και μετά τη λύση ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης, για
σκοπούς προώθησης πωλήσεων, ή υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβολής αυτών.

Λόγοι άρνησης προμήθειας
H παρούσα αίτηση ενδέχεται να μη γίνει δεκτή από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους. Σε
περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τους λόγους αυτούς προφορικώς και γραπτώς, αλλιώς θα τεθεί
σε ισχύ η παρούσα σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Η υπογραφή μου εμπεριέχει την παροχή ρητής εξουσιοδότησης προς την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης –
Θεσσαλίας Α.Ε. για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την Εκπροσώπηση του Σημείου Παράδοσης φυσικού αερίου
του ακινήτου με τα στοιχεία παροχής που αναφέρονται ανωτέρω, τη λήψη και επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων
κατανάλωσης του σημείου παράδοσης από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, καθώς και για την αρχική τροφοδότηση,
ή επανενεργοποίηση, ή επανασύνδεση της παροχής φυσικού αερίου, εάν απαιτείται.
Πόλη: …………………………………….
Ημερομηνία: ……../………/20……

……………………………………………
Υπογραφή Πελάτη

