
* 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 (∆Ε∆∆ΗΕ) 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 Efa στο σπίτι χωρίς χαρακτηρισµό ειδικής κατηγορίας.
** Απο την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης του µετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη. Σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει δέσµευση από µέρους του πέραν των περιορισµών που περιγράφονται στους γενικούς όρους.
Στην παρούσα αίτηση, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON A.E.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ, θα αποκαλείται εφεξής «Προµηθευτής». 

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

ΑΠΟ∆ΟΧΗ 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 τον Προµηθευτή προκειµένου η τελευταία να ζητά από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής 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,
∆) 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 του Προµηθευτή να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. ∆εσµεύοµαι να γνωστοποιήσω αµέσως και σε κάθε περίπτωση εντός (14) ηµερών οποιαδήποτε 
τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στον Προµηθευτή
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. 
Εχω ενηµερωθεί σχετικά µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και 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 µεσω email και όχι σε τυπωµένη µορφή, για αποφυγή της παραπάνω χρέωσης.
I) Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως τους όρους σχετικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα, όπως αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.

ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ EFA

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ/ÅÐÙÍÕÌÉÁ*
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ÐÏËÇ:
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ÕÖÉÓÔÁÌÅÍÏÓ ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÇÓ:

ÐÑÙÔÇ ÅÍÅÑÃÏÐÏÉÇÓÇ ÓÕÍÄÅÓÇÓ: ÁÐÁÉÔÅÉÔÁÉ ÅÐÁÍÅÍÅÑÃÏÐÏÉÇÓÇ:

ÅÐÉËÏÃÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ*:

ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÓÕÌÂÁÓÇÓ:**

ÐÏÓÏ ÅÃÃÕÇÓÇÓ (€):

ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ:

ÊÁÔÁÂÏËÇ ÅÃÃÕÇÓÇÓ ÌÅ ÔÏÍ 1ï ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏ: ÁËËÏ:
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ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:
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Á.Ö.Ì.:

ÔÇË. ÏÉÊÉÁÓ: ÔÇË. ÅÑÃÁÓÉÁÓ:

* Ãéá åðáããåëµáôéêÝò áéôÞóåéò

KINHTO: KÙÄ*:

Ä.Ï.Õ.: Å-ÌÁÉL:

ÁÑÉÈÌÏÓ ÁÉÔÇÓÇÓ:

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ:

Σε περίπτωση που επιλεγεί η εξόφληση των λογαριασµών καταλάνωσης 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 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.




