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πιθυμþ αποστολÞ του λογαριοσμοý μου Και με e-mait !
ΑΡ. ΠΑΡοΧΗΣ
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ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

οΝ/Μο ΠΩΛΗτΗ
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ΚιΝΗτο
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ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠοΣΤοΛΗΣ ΛοΓΑΡιΑΣΜΟΥ (ΕΦοΣοΝ ΕιΝΑι ΔιΑΦοΡΕΤιΚΗ ΑΠο ΤΗ ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤοιΚιΑΣ)

ΑΔτ

FAx

ιιιοκτμτμ: Π

E-MAιL

ΑΡιΘΜοΣ

ΝοΜοΣ

ΑΡ|ΘΜοΣ

ΝοΜοΣ

ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ
ΑΜ (Κ\Λ/h)
ΝΥΧτΑΣ

ο
Ξ
οοηζιοò
Σ
Ξ

ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙ
(σε ηερßπτωση ενεργοποßησηò το αναγραφüμενο ποσü τηò εγγýησηò μηδενßζεται) "
*Συμπληρþνεται μüνο επß συνδυαστικþν προγραμμÜτων Þ προωθητικþν ενεργειþν ηλεκτρικÞò ενÝργειαò

Ο ΠρομηθευτÞò δικαιοýιαι νο μην αποδεχθεß την ποροýσα Αßιηοη ΠρομÞθειqò ΗλεκιρικÞò ενÝργειοò αε ενδεχüμενο που οηü το σχετικü Ýλεγχο τηò παροχÞò ιου θα διενεργÞοει,
διοηιαþσει üτι συντρÝχει κÜποιοò απü τουò λüγουò / περιαüσειò που ηροβλÝποwοι απü ιον Κþδικο ΠρομÞθειαò ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò, Σε ενδεχüμενο αηüρριψηò τηò αßτησÞò σÜò, θα
ενημερωθεßτε απü ιον ΠρομηθευτÞ για τουò λüγουò τηò απüρριψηò αυιÞò, καθþò και γιε ιιò προýποθÝσειò υπü τιò οποßεò μηορεßτε να ζητÞσετε την επανεξÝταση τηò αιτησÞò σαò.

ΕιΔιΚΗ ΚΑτΗΓοΡιΑ (ΕΥΑΛΩτοΣ, ΚοΤ, ΚΛΠ)

ΠοΣο ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€) ΜΕ τοΝ πΡΩτο ΛοΓ/ΣΜο Ξ ΑΛΛο

Ιýετην υπογραφÞ τηò παροýσοò αßτησηòδηλþνω üτι:

γιατον σκοπüτηò διεκπεραßωσηòτηò παροýσοò οßτησηò καιτηòλειτουργßοòτηòσýμβασηò, ΔÞλωση Εκηροσþπησηò ΝηετρητÞ Φορτßου γιατον ωò Üνω λ4ετρητÞ μου/γιατουò ωò Üνω ΜετρητÝò μου

ενδεχομÝνητροποποßησÞτουòαηνΝRcΤΓαdßηgΗου5ε,αναγνωρßζωδεαονΠρορηθευτÞτοδικαßωμα πουαπαιτεßmιαπüτοννüμογιατηνεκπλÞρωσητηòμεταξýμαòσýμβοσηòπρομÞθειαò.

ζητü τυχüν αναγκαßεò διευκρινßσειò Þ επεξηγÞσειò, δεδομÝνα κοτανüλωσηò τηò ηαροχÞò μου γιο χρονικÞ περßοδο που δεν υπερβαßνει τα δýο (2) Ýτη, καθþò
(6) Συνυποβa)ιλω αwßγραφο του τελευταßου εκκαθαριαικοý μου λογαριασμοý κοι δηλþνΦ üτι üσα καιτwικÜχαρακτηριαικüουτÞò.

ΤΔ|Δ,τΙΡ_Ιξ_ξι:

(1)ηαρÝλοβο,Ýλοβογνþση,κατανüησαπλÞρωòκαιαποδÝχομαιανεπιφýλακατηνπαροýσοΑßτηση, απολýτωòακριβÞκαιοληθÞ(δενιαýειγιαπρþτηενεργοποßησησýνδεσηφ.

Γ/και τον ΚοτÜλογο Προωθητικþν Ενεργειþν και Εκπτþσεων, üπωò αυτü επισυνüπτοwαι αην ηαροýσα μου γιαδικοýòτου προωθητικο(ò σκοποýò, σýμφωνο μετονüμο. !

αοαεßο δεν Ýχω συμπληρþσει ανωτÝρω, ο»ü περÞομβÜνοWαι αο συνημμÝνο αwßγραφο, εßναι

κοι αποτελοýν qναπüσπααο μÝροò ουτÞò, (8) ΑποδÝχομοι την επικοινωνßα μÝσω τηλεφþνου και ενημερωτικþν εwýηων γιο ενημερωτιιοýò κοι

δηλωθÝwων Φην παροýσο προσωπικþν μου δεδομÝνων κοι των Φοιχεßων του λογοριασμοý μου τηòποροýσοòΣýμβασηòΠρομÞθειαò.f]

ΞΧ-οα

ΞΕ
(3) Εßμαινüμιμοò χρÞαηòτηò παροχÞò/των παροχþν που αναγρÜφοwαι αην παροýσα. μÝσω SMS Þ εmα]Ι Þ σýwομηò ειδοποßησηò η οποßο περιλq:βÜνεται αον λογαριασμü κατονüλωσηò

ΗΜΕΡΟΝ4ΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕ^ΑΤΗ ßßλ ßοß ιρüι,ßΗüÝγßΗ


