
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ:         

Α.Φ.Μ.:  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   ΕΜΑΙL: 

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 1:  ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 2:

Εάν επιθυμείτε να επωφεληθείτε από την επιστροφή του 30% του ποσού της εγγύησης, που έχετε καταβάλει στη WATT+VOLT για το ηλεκτρικό σας 
ρεύμα, συμπληρώστε το παρόν έντυπο για ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών και στείλτε το με φυσικό ταχυδρομείο στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: WATT AND VOLT A.E., Λεωφ. Κηφισίας 217Α, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι. Το παρόν χρειάζεται να συνοδεύεται από φωτοτυπία της 
μπροστινής όψης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να φέρει γνήσιο υπογραφής και να συνοδεύεται από το αντίγρα-
φο της αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου της κάρτας σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ

Visa        Mastercard

ΗΜΕΡOMHΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

3. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ
Σε περίπτωση που ο κάτοχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον αιτούντα της ενεργοποίησης της πάγιας 
εντολής, με την υπογραφή της παρούσας ο κάτοχος της κάρτας: (i) εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζά του για χρέωση 
της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του και αντίστοιχα την τράπεζά του να χρεώνει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα του, σύμφωνα με τις οδηγίες 
που λαμβάνει από την Εταιρεία για τους σκοπούς εξόφλησης των υποχρεώσεων του πελάτη έναντι της Εταιρείας και (ii) συναινεί στην επεξεργασία 
των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία για την ενεργοποίηση της πάγιας εντολής με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για την 
εξόφληση των λογαριασμών του αιτούντος.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ KAI ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ
Με την παρούσα, εξουσιοδοτώ την Εταιρεία να αποστέλλει οδηγίες στην τράπεζά μου για χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας μου και αντί-
στοιχα την τράπεζά μου να χρεώνει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα μου, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από την Εταιρεία. Για όσο διάστημα 
είναι σε ισχύ η ανωτέρω πάγια εντολή, η Εταιρεία υποχρεούται σε έκπτωση 30% του ποσού της εγγύησης που χρεώνεται για την εκπροσώπησή μου 
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το ποσοστό αυτό πιστώνεται άμεσα στον πρώτο λογαριασμό που περιλαμβάνει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, από την 
ενεργοποίηση της πάγιας εντολής. Σε περίπτωση κατάργησης ή απενεργοποίησης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή αίτησης για ανάκληση της 
ενεργοποιηθείσας πάγιας εντολής, θα υποχρεούμαι να προβώ άμεσα στην καταβολή του συνολικού ποσού που είχε χρεωθεί έως την ημερομηνία της 
ανάκλησης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την Πάγια Εντολή Χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, εφόσον η 
κάρτα ακυρωθεί από την Τράπεζα ή δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξόφληση για τρεις (3) διαδοχικούς λογαριασμούς. Η επεξεργασία των προσω-
πικών μου δεδομένων από την Εταιρεία, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πάγιας εντολής για την εξόφληση των λογαριασμών μου μέσω πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με την Εταιρεία.

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η WATT AND VOLT A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο παρόν 
έντυπο και τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο 
χρόνο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση, με την επιφύλαξη της ανάκλησης της πάγιας εντολής εκ μέρους σας και δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει τα 
προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, πέραν των τραπεζικών ή λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για την άσκηση των 
δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (https://www.watt-volt.gr/privacy-notice/). 
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας e-mail στο privacy@watt-volt.gr
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ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: /

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

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ:
(ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ)

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)


