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ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
*

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ*:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *:

Τ.Κ. *:

Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ*:

Α.Φ.Μ. *:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ*:

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΠΟΛΗ*:
Δ.Ο.Υ. *:
E-MAIL:

Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΚΠΡ. :

KINHTO ΕΚΠΡ. :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Ε-MAIL:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
*

Τ.Κ. *:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΠΟΛΗ*:

ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ :

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ *:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*:
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kVA) *:
Η ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ*: ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ*:
Τ.Κ. *:

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ*:

ΠΟΛΗ*:
ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΜΕΡΑΣ*:

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€):

*Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Με την υπογραφή της αίτησης αυτής δηλώνω τα εξής:

1. Διάβασα και κατανόησα απολύτως τους όρους της σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναγράφονται στους Γενικούς Όρους Σύμβασης
Προμήθειας που ακολουθούν.
2. 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής Προμηθευτής) το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως
οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στον Προμηθευτή.
3. Κατανοώ ότι η Αίτησή μου μπορεί να μην γίνει δεκτή από τον Προμηθευτή για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Εφόσον ο Προμηθευτής κάνει δεκτή την παρούσα αίτηση, η Σύμβαση για την Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθεί αυτοδικαίως σε ισχύ.
4. Είμαι νόμιμος χρήστης της παροχής που αναφέρεται στο πεδίο ανωτέρω.
5. Έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμοκαταλόγων του Προμηθευτή και επέλεξα το τιμολόγιο που δηλώνεται ανωτέρω.
6. Η υπογραφή μου εμπεριέχει τη ρητή παροχή εξουσιοδότησης προς τον Προμηθευτή, προκειμένου ο τελευταίος να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης, καθώς και για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του μετρητή, καθώς και
για την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης αν απαιτείται.
7. Ο ανωτέρω «Νόμιμος Εκπρόσωπος» ορίζεται ρητώς ως το πλήρως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο για την διαχείριση όλων των θεμάτων της παρούσης σύμβασης.
8. Η υπογραφή μου εμπεριέχει τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον όρο 21 των Γ.Ο.Σ.Π.
9. Αποδέχομαι την επικοινωνία του Προμηθευτή 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
Κωδικός:
Βεβαιώνω την ακρίβεια των αναγραφόμενων
στοιχείων Πελάτη μέσω ελέγχου των πρωτότυπων
εγγράφων και την γνησιότητα της υπογραφής του.
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