
* Σε περίπτωση δήλωσης του Πελάτη ότι υπάγεται στην κατηγορία Ευάλωτων Πελατών ή και σε Πελάτες που δικαιούνται Κ.Ο.Τ., η εταιρεία υποχρεούται να του παρέχει τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις διατάξεις 
για τις κατηγορίες αυτές µόνον αφού λάβει από τον αρµόδιο διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) το µηχανογραφηµένο αρχείο µε την ειδική ένδειξη που βεβαιώνει ότι ο Πελάτης πράγµατι ανήκει στην κατά δήλωσή του 
κατηγορία και θα τιµολογείται ανά δίµηνο, αλλιώς εντάσσεται στο τιµολόγιο Volton στο Σπίτι χωρίς χαρακτηρισµό ειδικής κατηγορίας.

** Από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης του µετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη. Σε καμμία περίπτωση δεν υπάρχει δέσμευση από μέρους του πέραν των περιορισμών που περιγράφονται στους γενικούς όρους

Σε περίπτωση που επιλεγεί η εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης μέσω πάγιας εντολής, ο Πελάτης δεν θα υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης που ορίζεται, με την επιφύλαξη των ακολούθων: (α) Σε 
περίπτωση που παρά την επιλογή του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δεν λάβει χώρα ενεργοποίηση της πάγιας εντολής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του πρώτου λογαριασμού που έχει λάβει ο πελάτης, ο 
Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στο δεύτερο κατά σειρά λογαριασμό, το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού, (β) Σε περίπτωση που 
παρά την επιλογή και ενεργοποίηση του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δύο διαδοχικοί λογαριασμοί κατανάλωσης δεν εξοφληθούν ολοσχερώς μέσω της πάγιας εντολής ή ανακληθεί η πάγια εντολή από τον Πελάτη, 
ο Προμηθευτής δύναται να χρεώσει το ποσό της εγγύησης στον επόμενο κατά σειρά λογαριασμό κατανάλωσης και ο πελάτης θα υποχρεούται να καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 128, 117 45, Αθήνα
Τηλ.: 11300, 216 3001000, Fax: 210 4283424
www.volton.gr - info@volton.gr

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€): ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΑΛΛΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: A. ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ B. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kVA):Τ.K.: ΠΟΛΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ:   H: N:

ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (συμπληρώνεται σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τα Στοιχεία Πελάτη)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ:Τ.K.:

EΠΑΓΓΕΛΜΑ*: ΓΕΜΗ*: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: Α.Δ.Τ. (ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.):

Α.Δ.Τ. (ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ:Τ.Κ.:

E-MAIL:ΔΟΥ.:Α.Φ.Μ.:

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 

* Για επαγγελματικές αιτήσεις

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΚΟΔ*:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΜΑΙL:ΚΙΝΗΤΟ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ VOLTON

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:*

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ονοματεπώνυμο:
Ονοματεπώνυμο:

Κωδικός Υποσυνεργάτη:
Κωδικός Συνεργάτη:

Βεβαιώνω την ακρίβεια των αναγραφομένων Στοιχείων Πελάτη για τα οποία έλαβα γνώση εκ των πρωτοτύπων και εξακρίβωσα. Βεβαιώνω ότι ο αιτών υπέγραψε ιδιοχείρως ενώπιόν μου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Α) Με την παρούσα αίτηση συνυποβάλλω αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού μου και του τελευταίου εκδοθέντος λογαριασμού (σε περίπτωση που ο τελευταίος λογαριασμός είναι έναντι) 

καθώς και σχετική απόδειξη εξόφλησης αυτών,
Β) Η υπογραφή μου εμπεριέχει τη ρητή παροχή εξουσιοδότησης προς τη Volton προκειμένου η τελευταία να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιστορικά δεδομένα 

κατανάλωσης καθώς και για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του/των μετρητή/τών και για την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης αν απαιτείται,
Γ) Είμαι νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά η παροχή που περιγράφεται ανωτέρω,
Δ) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση και όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι 

πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωμα της Volton να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός (14) ημερών 
οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στη Volton

Ε) Συναινώ στην επεξεργασία και στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και μετά τη λύση αυτής από τον Προμηθευτή για επικοινωνία μέσω sms, τηλεφώνου, email και 
ενημερωτικών εντύπων, για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβολής αυτών, που πραγματοποιείται είτε από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του Προμηθευτή. 
Έχω ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης κα αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, τα οποία δικαιούμαι να ασκήσω οποιαδήποτε στιγμή. 

ΣΤ) Αποδέχομαι την έναρξη της παροχής υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια περιόδου υπαναχώρησης.
Ζ) Έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμολογίων και αποδέχομαι το επιλεχθέν. 
Η) Ανέγνωσα, κατανόησα και συμφωνώ πλήρως με τους παρόντες ειδικούς όρους καθώς και με τους Γενικούς και τυχόν Ειδικούς όρους που ακολουθούν.
Θ) Η έκδοση και αποστολή έντυπου λογαριασμού συνεπάγεται επιβάρυνση €0,70 πλέον ΦΠΑ ανά λογαριασμό. 

Επιθυμώ τη λήψη του λογαριασμού κατανάλωσης αποκλειστικά μέσω email και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα www.volton.gr, και όχι σε τυπωμένη μορφή, για αποφυγή της παραπάνω χρέωσης.
Επιθυμώ τη λήψη του λογαριασμού κατανάλωσης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή μέσω email και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην ιστοσελίδα Volton.gr, γνωρίζοντας ότι δεν απαλλάσσομαι από την 
παραπάνω χρέωση

Ι) Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως τους όρους σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. 

Απόρριψη αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Η παρούσα αίτηση ενδέχεται να μη γίνει δεκτή από τη Volton, για συγκεκριμένους λόγους βάσει του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας θα επικοινωνήσουμε 
μαζί σας για να σας εκθέσουμε τους λόγους απόρριψης. Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς, επικοινωνώντας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ



                                                                
                                                                 

 

 



                                                                
                                                                 

 



                                                                
                                                                 

 



                                                                
                                                                 

 

  


