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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ:

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ:
ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Με την υπογραφή της παρούσας, αιτούμαι την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς τα κατωτέρω πεδία:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ Η ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα επέρχεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας αίτησης από
την Volton.
Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτη από την Volton. Σε περίπτωση απόρριψης
του αιτήματος του Πελάτη από την Volton, ο Πελάτης θα ενημερώνεται εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, ενώ η σχετική απάντηση θα αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, με τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει την επανεξέταση
του αιτήματός του.
Σε περίπτωση που η παρούσα αίτηση αφορά στην ένταξη σε άλλη κατηγορία, πρέπει να επισυνάπτονται στην παρούσα αίτηση τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την ένταξη στην αιτούμενη κατηγορία.
Ο Πελάτης δηλώνει με την παρούσα αίτηση προς την Volton ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους και ότι τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης είναι
πλήρη, ακριβή και αληθή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι ως αυτοί έχουν στη Σύμβαση Προμήθειας που αποτελεί την κύρια σύμβαση μεταξύ του
Πελάτη και της εταιρείας Volton τους οποίους έχει ο ίδιος υπογράψει και αποδεχτεί. Εφόσον η Volton κάνει δεκτή την αιτούμενη τροποποίηση, η
παρούσα προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Πελάτης δηλώνει, επίσης, ότι η υπογραφή του εμπεριέχει την
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

Ημερομηνία: ........... / ........... / ...........

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ VOLTON
Σχετικά με το αίτημά σας για τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Νο
Απορρίπτεται η παρούσα αίτηση. Λόγοι απόρριψης:

Διαδικασία και προϋποθέσεις για επανεξέταση της παρούσας από την Volton A.E.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ

