ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Α.Ε. ☐ Ο.Ε. ☐ Ε.Ε. ☐ Ε.Π.Ε. ☐ Ι.Κ.Ε. ☐ Άλλη ☐

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ : __________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ______________________________

ΚΙΝΗΤΟ : _____________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : _________________________________________________

Δ.Ο.Υ :

Α.Φ.Μ : _______________________
_______________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ : ______

EMAIL : _____________________________________________________

ΤΚ :_______

ΠΟΛΗ : _______________________________
ΝΟΜΟΣ : _____________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (μόνο για τις εταιρείες) : ______________________________________________________________
ΑΔΤ (Ν.Ε.) : _______________

Α.Φ.Μ (Ν.Ε.) : __________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Ν.Ε) : ___________________________________

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ________________________________________________________ ΣΤΑΚΟΔ ( ΚΑΔ ) : _______________________
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Αν διαφέρει από τον νόμιμο εκπρ.) : ___________________________________________________________________
EMAIL : ______________________________________________

ΚΙΝΗΤΟ : ___________________________________________________

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ______________________

__ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ - __

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ : ______________________________________________

ΕΓΓΥΗΣΗ (€) : ________________________

ΠΟΛΗ : _____________________

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ :

Τ.Κ. : ___________________________

ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΜΗΘ. : _____________________________________________

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ :

ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ : ____________ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ : ___________

ΚΟΜΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ :

V1 ☐ V1N ☐
V21 ☐ V22 ☐ V23 ☐ VF ☐
NAI ☐

OXI ☐

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
EBILL ☐ E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : ____________________________________________________________
ΕΝΤΥΠΟΣ ☐

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ☐

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : _________________________________________________________

ΕΝΑΝΤΙ ☐

4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ : ________________________________________

IBAN : __________________________________________________

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : __________________________________________

ΤΡΑΠΕΖΑ : _______________________________________________

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Με την υπογραφή της αίτησης αυτής δηλώνω ρητά ότι αποδέχομαι τα εξής κάτωθι:
1.

Διάβασα και κατανόησα απολύτως τους όρους της σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναγράφονται στην πίσω όψη της αίτησης αυτής.

2.

Εφόσον ο Προμηθευτής - εταιρεία Volterra AE κάνει δεκτή την αίτησή μου αυτή, η σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθεί σε ισχύ.

3.

Είμαι χρήστης του μετρητή ή των μετρητών που αναφέρονται στο πεδίο 2 ανωτέρω.

4.

Έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμοκαταλόγων της Volterra AE και επέλεξα το πρόγραμμα που δηλώνεται στο πεδίο 2.

5.

Δια της παρούσας παρέχω εξουσιοδότηση προς την Volterra AE για να ενεργήσει οιαδήποτε απαιτούμενη πράξη για την εκπροσώπηση του άνω μετρητή ή των άνω μετρητών, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στα πεδία 2
ανωτέρω και τη λήψη ιστορικών στοιχείων που αφορούν την κατανάλωση από το Διαχειριστή του Δικτύου.

6.

Γνωστοποιώ στη Volterra A.E την αρχική ένδειξη του μετρητή μου

7.

Όλα τα στοιχεία της αίτησης αυτής είναι απολύτως ακριβή και αληθή, αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να γνωστοποιήσω αμέσως οιαδήποτε μεταβολή αυτών στη Volterra AE.

8.

Σε σχέση με την προστασία και την ασφάλεια των Προσωπικών μου Δεδομένων, δηλώνω ότι έλαβα γνώση του περιεχομένου του όρου 18 των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και παρέχω ρητά την
συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στη σελίδα www.volterra.gr/gdpr-kai-oroi-xriseis/ με σκοπό τη λειτουργία της σύμβασης προμήθειας.

9.

Ρητά παρέχω τη συγκατάθεση μου η ατομική μου ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής Ενέργειας να πραγματοποιείται με επιστολή ή εναλλακτικά: τηλεφωνικά, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω σύντομης ειδοποίησης η οποία θα περιλαμβάνεται στον λογαριασμό κατανάλωσης ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά με παραπομπή στην Ιστοσελίδα της Volterra A.E για πλήρη
ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης. ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

10.

Η Volterra ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή σε τρίτους, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές, ρυθμιστικούς φορείς
εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και δικηγόρους, αλλά μόνο εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες σκοπούς που απορρέουν μέσα από την παρούσα αίτηση προμήθειας. ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

11.

Αποδέχομαι την επικοινωνία για ενημερωτικούς ή/και διαφημιστικούς σκοπούς μέσω SMS, Newsletter ή/και άλλων ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, μεμονωμένα ή/και με συνδυασμό. ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : _____________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : _____________________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ : ___________________________________
ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ : _____________________
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