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Στοιχεία  Συνδρομητή που μεταβιβάζει την/τις συνδέσεις 

Ονοματεπώνυμο 
Συνδρομητή / 
Νόμιμου Εκπροσώπου 

 

Επωνυμία Εταιρείας  

Αριθμός -οι  συνδέσεων 
προς Μεταβίβαση: 

 

ΑΦΜ  μεταβιβάζοντος  Α.Δ.Τ  

Επιθυμώ να μεταβιβάσω την–τις παραπάνω σύνδεση–σεις μου 
 Σε εταιρεία 

 Σε ιδιώτη 

 

Στοιχεία αποδέκτη της / των συνδέσεων που μεταβιβάζοντα 

Ονοματεπώνυμο 
Αποδέκτη ή / Νόμιμου 
Εκπροσώπου 

 

Επωνυμία Εταιρίας  

ΑΦΜ  Αποδέκτη  ΑΔΤ:  

Πληροφορίες και Όροι υλοποίησης του αιτήματος μεταβίβασης 
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν από κοινού στην μεταβίβαση της/των παραπάνω σύνδεσης/συνδέσεων από τον πρώτο 
μεταβιβάζοντα) προς τον δεύτερο (αποδέκτη), καθώς και στις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Η διεκπεραίωση του παρόντος αιτήματος, υπόκειται στις προϋποθέσεις έγκρισης από την Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ, 
όπως αυτές αναφέρονται στον όρο 4 της οικείας αίτησης συνδρομής (βλ. Αρ, Συμβολαίου Μεταβίβασης κατωτέρω). Οι 
συμβαλλόμενοι θα ενημερωθούν για την εξέλιξη υλοποίησης του αιτήματος, από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 
Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ ή/και μέσω του σημείου πώλησης στο οποίο υπέβαλλαν το αίτημα. 
2. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της υποβολής του παρόντος αιτήματος μεταβίβασης και της υλοποίησής του, 
καθώς και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υλοποίησης του αιτήματος, οι συνδέσεις παραμένουν 
στην κυριότητα του μεταβιβάζοντα ο οποίος θα εξακολουθήσει να τιμολογείται κατά τον συνήθη χρόνο (μηνιαία) και τρόπο 
και να είναι υπόχρεος εξόφλησης για την χρήση των υπηρεσιών και κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από την οικεία 
αίτηση συνδρομής. 
3. Για την υλοποίηση του παρόντος αιτήματος, θα πρέπει να εξοφληθούν άμεσα οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
μεταβιβάζοντα προς την Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ. 
4. Aν δεν έχουν παρέλθει 12 τουλάχιστο μήνες από την αρχική σύνδεση ή/και την τελευταία ανανέωση συνδρομής μίας ή 
περισσότερων εκ των μεταβιβαζόμενων συνδέσεων, το ποσό της αναπόσβεστης επιδότησης, εφ’ όσον υπάρχει, θα 
μεταφερθεί στον αποδέκτη εκτός αν ο μεταβιβάζων συναινέσει στην καταβολή του στην Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ, με 
χρέωση στο λογαριασμό τελών κινητής τηλεφωνίας. 
5. Αν ο μεταβιβάζων δικαιούται επιδότηση για ανανέωση συνδρομής και δεν έχει κάνει χρήση αυτής, το ποσό αυτό μπορεί 
να το χρησιμοποιήσει ο αποδέκτης των συνδέσεων αυτών. 
 Στοιχεία πληρωμής (Αρ. απόδειξης – Μητρώο – Ποσό – Ημερ/νία) – Λοιπές Παρατηρήσεις: 

 
Ο  μ ε τ α β ι β ά ζ ω ν τη σύνδεση Ο α π ο δ έ κ τ η ς της σύνδεσης 

 Αποδέχομαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις  Αποδέχομαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις 

 
Αποδέχομαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις και να 
καταβάλλω την αξία της αναπόσβεστης επιδότησης 
των 
συνδέσεων που μεταβιβάζω, ποσού _________€ 

 
Αποδέχομαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τη μεταφορά  σε 
εμένα της αξίας της αναπόσβεστης επιδότησης των συνδέσεων 
που αποδέχομαι, ποσού _________€ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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Αρ. Συμβολαίου Μεταβίβασης Κωδικός Συνεργάτη Ημερομηνία 
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