
ΠΡΟΣ: Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 128, 117 45, Αθήνα
Τηλ.: 11300, 216 3001000, Fax: 210 4283424
www.volton.gr - info@volton.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ:

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ: 

ΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

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 ΕΙ∆ΙΚΗΣ 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:   ........... / ........... / ........... ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΕΛΑΤΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ VOLTON

Σχετικά µε το αίτηµά σας για τροποποίηση της Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Νο

Απορρίπτεται η παρούσα αίτηση. Λόγοι απόρριψης:

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


