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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

EMAIL:

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:
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ:

ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

EMAIL:

ΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ:
ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ:
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα επέρχεται:
(α) εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας αίτησης από τη Volton, σε περίπτωση αιτήματος μετεγκατάστασης του
Πελάτη,
(β) εντός σαράντα (40) ημερών σε περίπτωση κάθε άλλου αιτήματος τροποποίησης, πλην αυτού της μεταβολής κατηγορίας, στην οποία
εντάσσεται ο Πελάτης καθώς και σε επιλογή διαφορετικού τιμολογίου από τα εκάστοτε διαθέσιμα τιμολόγια προμήθειας της Volton
(συμπεριλαμβανομένου και του αιτήματος υπαγωγής στην κατηγορία Ευάλωτων Πελατών).
Με την πάροδο των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτης από τη Volton. Σε περίπτωση
απόρριψης του αιτήματος του Πελάτη από τη Volton, ο Πελάτης θα ενημερώνεται εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, εντός των ανωτέρω
χρονικών διαστημάτων, ενώ η σχετική απάντηση θα αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, με τις οποίες ο Πελάτης δύναται να
ζητήσει την επανεξέταση του αιτήματός του.
Ο Πελάτης δηλώνει με την παρούσα αίτηση προς τη Volton ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους και ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι πλήρη,
ακριβή και αληθή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι ως αυτοί έχουν στη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί την κύρια
σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της εταιρείας Volton A.E τους οποίους έχει ο ίδιος υπογράψει και αποδεχτεί. Εφόσον η Volton κάνει δεκτή
την αιτούμενη τροποποίηση, η παρούσα προσαρτάται στη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 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 προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

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

