
Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης δηλώνω ότι:
(1)  Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως τους όρους της Σύμβασης για την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα.
(2)  Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα Αίτησή μου από την εταιρεία WATT AND VOLT A.E., τα στοιχεία και οι όροι της αίτησης αυτής αποτελούν τους Eιδικούς ‘Oρους της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(3)  Είμαι χρήστης του μετρητή που αναγράφεται στο πεδίο Γ ανωτέρω, έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμοκαταλόγων της εταιρείας WATT AND VOLT A.E. και επέλεξα το πρόγραμμα/πακέτο που δηλώνεται στο πεδίο Γ.
(4)  Γνωστοποιώ στην εταιρεία WATT AND VOLT A.E. την αρχική ένδειξη του μετρητή μου.
(5)  Η υπογραφή μου εμπεριέχει την παροχή εξουσιοδότησης προς την WATT AND VOLT A.E. για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του μετρητή, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο πεδίο Γ ανωτέρω και τη λήψη  
 ιστορικών στοιχείων σχετικά με την κατανάλωση από το Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και για την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης εάν απαιτείται.
(6)  Αποδέχομαι η αποστολή εκάστου λογαριασμού να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω, στην κατηγορία υπό στοιχείο Β της παρούσας.
(7)  Όλα τα στοιχεία της παρούσας Αίτησης είναι απολύτως ακριβή και αληθή και δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως οποιαδήποτε τροποποίησή τους στην WATT AND VOLT A.E.
(8)  Αποδέχομαι η ατομική μου ενημέρωση για τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας να πραγματοποιείται με επιστολή ή με έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους: Τηλεφωνικά, με  
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω σύντομης ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, παραπέμποντας στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της  
 τροποποίησης.
(9) Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για τη λήψη από την εταιρεία WATT AND VOLT A.E. ενημερωτικού ή/και προωθητικού υλικού (π.χ. newsletters, προσφορές, διαγωνισμοί, ενημερωτικά έντυπα, κ.λπ.) μέσω: 

(10)  Παρέχω περαιτέρω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία από την εταιρεία WATT AND VOLT A.E. των προσωπικών μου δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
  Για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών μου.
  Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων μελών ή/και επιβράβευσης.
(11)  Αναφορικά με την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων μου, δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την ύπαρξη του όρου 16 των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και της Δήλωσης Προστασίας   
         Προσωπικών Δεδομένων της WATT AND VOLT A.E. που είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπό της https://www.watt-volt.gr στη σελίδα  https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/.

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

EMAIL

ΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ.

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.
ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ-ΕΓΧΑΡΤΗ ΜΟΡΦΗ, ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤH

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kVA) HEP HEN (νυχτερινό)

Η ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: KANONIKH: ΜΕΙΩΜΕΝΗ:

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ NAI OXI ΔΟΣΕΙΣ 1 2

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

NAI OXI

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΤΟΠΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Φυσικού ταχυδρομείουΗλεκτρονικού ταχυδρομείου (Εmail) Γραπτού μηνύματος (sms) Τηλεφωνικής κλήσης (απλής ή αυτοματοποιημένης)

Συμπληρώνεται από τον Συνεργάτη: Δηλώνω υπεύθυνα ότι ήλεγξα και εξακρίβωσα, βάσει όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που μου επεδείχθησαν από τον πελάτη, άπαντα τα στοιχεία που αναγράφονται στην ως άνω αίτηση/σύμβαση   ......…………………………........ 
 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ)

Προωθητική ενέργεια:
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