
Τηλ: 210 4184 126, Fax: 213 3333294
Email: energy@hrsmobile.gr

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€): ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΑΛΛΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kVA):Τ.K.: ΠΟΛΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ:   H: N:

ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ:Τ.K.:

EΠΑΓΓΕΛΜΑ*: ΓΕΜΗ*: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*: Α.Δ.Τ. (ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.):

Α.Δ.Τ. (ή ΑΡ. ΔΙΑΒ.):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ:Τ.Κ.:

E-MAIL:ΔΟΥ.:Α.Φ.Μ.:

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 

* Για επαγγελματικές αιτήσεις

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΚΟΔ*:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΜΑΙL:ΚΙΝΗΤΟ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ VOLTON

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:*

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ονοματεπώνυμο:
Ονοματεπώνυμο:

Κωδικός Υποσυνεργάτη:
Κωδικός Συνεργάτη:

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

* 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 (ΔΕΔΔΗΕ) 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 “Volton στο Σπίτι” χωρίς χαρακτηρισµό ειδικής κατηγορίας.

** Από 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.

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

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω και αποδέχοµαι ότι: 
1 .  Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω (υπό 2) και για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης εξόφλησης λογαριασμών μου από την εταιρεία HRS, απαλλάσσομαι από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης στη 

VOLTON σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων. 
2. Αποδέχομαι ότι υποχρεούμαι να καταβάλω την ως άνω οριζόμενη εγγύηση στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Εάν για λόγους που ανάγονται στην κρίση της, η VOLTON θεωρήσει ότι η τριτεγγύηση της HRS δεν συνιστά επαρκή εξασφάλιση, τουλάχιστον αντίστοιχη της εξασφάλισης που λαμβάνει δια της καταβολής 

εγγύησης απευθείας από εμένα.
β) Εάν η VOLTON λάβει εγγράφως δήλωση της HRS περί άρσης της τριτεγγύησής της για λογαριασμούς που θα εκδοθούν εφεξής. 

Με την ενεργοποίηση μίας από τις παραπάνω περιπτώσεις (α ή β), τίθενται άμεσα σε εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των Γενικών Όρων περί καταβολής της εγγύησης και υποχρεούμαι να καταβάλω στη 
VOLTON την εγγύηση που ορίζεται ανωτέρω στη Σύμβαση, η οποία θα μου τιμολογηθεί στον πρώτο εκδοθέντα λογαριασμό μετά την επέλευση οποιασδήποτε από τις δυο ανωτέρω περιπτώσεις (υπό α, β).

3. Αντικατάσταση της επιλογής τρόπου αποστολής λογαριασμού: αιτούμαι ο λογαριασμός μου να είναι διαθέσιμος σε εμένα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα www.volton.gr και να 
αποστέλλεται αντίγραφο αυτού στην HRS για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής των οφειλόμενων από εμένα ποσών.

4. 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.

5. Η υπογραφή µου εµπεριέχει τη ρητή παροχή εξουσιοδότησης προς τη Volton προκειµένου η τελευταία να ζητά από τον αρµόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιστορικά δεδοµένα 
κατανάλωσης, καθώς και για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του/των µετρητή/τών καθώς και για την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης αν απαιτείται.

6. Είµαι νόµιµος χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά η παροχή που περιγράφεται ανωτέρω.
7.  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 της Volton να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Δεσµεύοµαι να γνωστοποιήσω αµέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων 
(14) ηµερών οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στη Volton.

8. Συναινώ στην επεξεργασία και στη 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 τον Προμηθευτή είτε από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του Προμηθευτή. Έχω 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 οιαδήποτε στιγμή.

9. Αποδέχοµαι την έναρξη της παροχής υπηρεσιών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια περιόδου υπαναχώρησης.
10. α) Έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμολογίων και αποδέχομαι το επιλεχθέν. β) Εάν η Volton λάβει εγγράφως δήλωση της HRS περί άρσης της τριτεγγύησης 

για λογαριασμούς του Πελάτη, που θα εκδίδονται εφεξής, ο Πελάτης θα εντάσσεται στο πρόγραμμα Volton Basic, με βάση το οποίο θα τιμολογείται από τον 
επόμενο της παύσης της τριτεγγύησης εκ μέρους της HRS λογαριασμό κατανάλωσης, διατηρώντας το δικαίωμα ακολούθως να μεταβεί σε οποιοδήποτε άλλο 
διαθέσιμο εμπορικό πρόγραμμα της εταιρείας, επιθυμεί.

11. Ανέγνωσα, κατανόησα και συµφωνώ πλήρως µε τους παρόντες ειδικούς όρους καθώς και µε τους Γενικούς και τυχόν Ειδικούς όρους που ακολουθούν.
12. Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως τους όρους σχετικά µε τα Προσωπικά Δεδοµένα, όπως αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 128, 117 45, Αθήνα
Τηλ.: 11300, 216 3001000, Fax: 210 4283424
www.volton.gr - info@volton.gr

A. ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ B. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
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