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Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΜΙΣΘΩΤΗΣ
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επιθυμώ την αποστολή του λογαριασμού με email

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΥΧΤΑΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σχόλια / Παρατηρήσεις
Συναινώ στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η οποία αναγνωρίζω ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της
παρούσας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έχω λάβει
γνώση και αποδέχομαι την Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα του Προμηθευτή, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του Προμηθευτή.

Αποδέχομαι την επικοινωνία από τον Προμηθευτή ή και εταιρείες του
ομίλου εταιρειών του Προμηθευτή για ενημερωτικούς ή/και διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά μέσω
τηλεφωνικής κλήσης, SMS, email, ενημερωτικών εντύπων κλπ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι:
(1) Ανέγνωσα, κατανόησα και αποδέχομαι πλήρως τους Γενικούς Όρους
Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν στην επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων μου, καθώς και τα προσφερόμενα προϊόντα
του Προμηθευτή, τα οποία και επέλεξα ως ανωτέρω, όπως μου γνωστοποιήθηκαν και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.
(2) Υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα αίτηση θα γίνει δεκτή από τον
Προμηθευτή, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και επάγεται τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας από κοινού με τους συνημμένους Γενικούς Όρους και
τον συνημμένο γενικό τιμοκατάλογο του Προμηθευτή για τα προϊόντα που
επελέγησαν ανωτέρω.

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ

(3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι νόμιμος χρήστης της παροχής/των παροχών
που αναγράφονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης
είναι απολύτως ακριβή και αληθή. Επίσης, δεσμεύομαι σε ενδεχόμενη
τροποποίησή τους να ενημερώσω τον Προμηθευτή.
(4) Συνυποβάλλω αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού μου λογαριασμού
και δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης κατανάλωσης εκάστου μετρητή μου, είναι απολύτως ακριβή και αληθή. Τα παραπάνω
δεν ισχύουν αν η παρούσα αίτηση αφορά πρώτη ενεργοποίηση της σύνδεσης.
(5) Εξουσιοδοτώ με την παρούσα αίτησή μου τον Προμηθευτή να υποβάλει
στον αρμόδιο Διαχειριστή Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για
τον ως άνω Μετρητή μου/για τους ως άνω Μετρητές μου και να προβεί αντ’
εμού σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να λάβω τις υπηρεσίες που
επέλεξα με την παρούσα Αίτηση. Επίσης, αναλαμβάνω την υποχρέωση
να παράσχω στον Προμηθευτή κάθε άλλη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση
που απαιτείται από τον νόμο για την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης
προμήθειας.
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