
Φαντάσου Περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ
(ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ):  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΡΙΘΜ. ΚΑΡΤΑΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ:     ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: IBAN:    ΤΡΑΠΕΖΑ:

Συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο της πάγιας εντολής και στείλτε το (με γνήσιο υπογραφής) με fax: 210 3619835 ή σκαναρισμένο στο e-mail: info@watt-
volt.gr. Το πρωτότυπο έντυπο θα πρέπει να σταλεί με απλό ταχυδρομείο στην ταχυδρομική διεύθυνση: WATT AND VOLT A.E., Λ.Κηφισίας 217Α, 151 24, Μαρούσι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:
(Συμπληρώνεται από την WATT+VOLT)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:

 Visa

 Mastercard

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ  /  ΑΙΤΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

....... / ......... / ............
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Με την παρούσα, εξουσιοδοτώ την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε. να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζά μου για χρέωση του λογαριασμού /πιστωτικής κάρτας μου και αντίστοιχα την τράπεζά μου να 

χρεώνει τον λογαριασμό / πιστωτική κάρτα μου, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από την εταιρεία WATT AND VOLT Α.Ε.

Για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η ανωτέρω πάγια εντολή, η «Εταιρεία» υποχρεούται σε έκπτωση 30% του ποσού της εγγύησης που καταβάλλεται για την εκπροσώπησή μου. Το ποσοστό του 20% 

πιστώνεται άμεσα στον πρώτο λογαριασμό που περιλαμβάνει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από την έναρξη της εκπροσώπησής μου, ενώ το υπόλοιπο 10% θα πιστωθεί τμηματικά ανά 

τρίμηνο, σε βάθος τριετίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Ε των Γενικών Όρων Τιμολόγησης Προγραμμάτων και Οικιακών Πακέτων της σύμβασής μου. Σε περίπτωση κατάργησης 

ή απενεργοποίησης της Πιστωτικής Κάρτας / Τραπεζικού Λογαριασμού ή αίτησης για ανάκληση της ενεργοποιηθείσας  καταβολή του συνολικού ποσού που είχε πιστωθεί έως την ημερομηνία της 

ανάκλησης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την Πάγια Εντολή Χρέωσης του Λογαριασμού του Πελάτη, μετά από έγγραφη ενημέρωσή του, σε περίπτωση που ο Πελάτης για τρεις

(3) διαδοχικούς λογαριασμούς δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του. Το ίδιο δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας διατηρεί η Εταιρεία και στην περίπτωση εξόφλησης των λογαριασμών 

μέσω Πάγιας Εντολής σε Πιστωτική Κάρτα, εφόσον η κάρτα του Πελάτη ακυρωθεί από την Τράπεζα ή δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για τρεις (3) διαδοχικούς λογαριασμούς. Με την παρούσα, 

αποδέχομαι και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Εταιρεία, στα πλαίσια της εκτέλεσης της πάγιας εντολής για την εξόφληση των λογαριασμών μου, μέσω 

Πιστωτικής κάρτας ή Τραπεζικού Λογαριασμού. Περαιτέρω, δηλώνω υπεύθυνα ότι εξουσιοδοτούμαι να κάνω χρήση της Πιστωτικής κάρτας ή του δηλωθέντος Τραπεζικού Λογαριασμού για τους 

σκοπούς εξόφλησης των υποχρεώσεών μου έναντι της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Πιστωτικής Κάρτας/του λογαριασμού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής, με την παρούσα ο κάτοχος της κάρτας 

/ του λογαριασμού εξουσιοδοτεί την εταιρεία WATT AND VOLT A.E. να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζά του για χρέωση του λογαριασμού / πιστωτικής κάρτας του και αντίστοιχα την τράπεζά του 

να χρεώνει τον λογαριασμό / πιστωτική κάρτα του, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από την εταιρεία WATT AND VOLT A.E. για τους σκοπούς εξόφλησης των υποχρεώσεων του πελάτη έναντι 

της Εταιρείας και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρεία.

Ως μέρος των δικαιωμάτων σας για την πληρωμή με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, δικαιούστε να απαιτήσετε επιστροφή ποσού από την τράπεζά σας σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της μεταξύ σας συμφωνίας. Επιστροφή ποσού πρέπει να αξιωθεί εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για ιδιώτες και 

όχι για επιχειρήσεις.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ:

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΦΜ: FAX:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

WATT AND VOLT A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κηφισίας 217Α, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. Εξυπηρέτησης Πελατών: 18383
Fax: 210 3619835
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 29XBLACKPEARL-T.
e-mail: info@watt-volt.gr www.watt-volt.gr

Φαντάσου Περισσότερα


