Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου
Στοιχεία πελάτη
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εταιρίας:
Α.Φ.Μ.:

Α.Δ.Τ.:
Κινητό:

email:

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Εταιρία):
Τηλέφωνο:

A.Δ.Τ.:
Κινητό:

email:

Στοιχεία Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου
Αριθμός Σύμβασης:
Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ):
Διεύθυνση Παροχής Φυσικού Αερίου:
Κατηγορία Πελάτη:
Πρόγραμμα aerion:

Με το παρόν, αιτούμαι την τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ως προς τα κατωτέρω θέματα:
1. Αλλαγή στοιχείων πελάτη (Σημειώστε τα νέα στοιχεία πελάτη)
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εταιρίας:

Α.Δ.Τ.:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Κ.Α.Δ.:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

email:

Διεύθυνση:

Πόλη:

T.K.:

Νομός:

Αλλαγή επωνυμίας

Εταιρικός Μετασχηματισμός

Άλλο (Παρακαλούμε αναφέρετε)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................

2. Στοιχεία Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου
Σημειώστε τυχόν άλλο συμβατικό όρο την τροποποίηση του οποίου αιτήστε:

Παρατηρήσεις:

Συνημμένα σχετικά έγγραφα:

Η αιτούμενη τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, εφόσον γίνει αποδεκτή από τον Προμηθευτή, θα
επέλθει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παρούσας Αίτησης.
Ο Πελάτης δηλώνει με την παρούσα Αίτηση προς τον Προμηθευτή, ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους και ότι τα
στοιχεία της Αίτησης είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι ως αυτοί έχουν στη Σύμβαση
Προμήθειας Φυσικού Αερίου που αποτελεί την κύρια Σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή, τους οποίους έχει
ο ίδιος υπογράψει και αποδεχτεί. Εφόσον ο Προμηθευτής κάνει δεκτή την αιτούμενη τροποποίηση, η παρούσα κατόπιν της
υπογραφής και από τον Προμηθευτή, προσαρτάται στη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα αυτής. Ο Πελάτης συναινεί στην επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τον
νόμο 2472/97 και τον ΕΚ 2016/79, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση του ανωτέρου αιτήματος του.

Ημερομηνία: … / … / …

Υπογραφή

Σημείωση
To παρόν έντυπο αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ταχυδρομικά ή με e-mail.

Συμπληρώνεται από ελίν aerion
Σχετικά με το Aίτημά σας για τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με:
ημερομηνία………………………………………………………και αριθμό…………………………………………………………………………………
Γίνεται αποδεκτή η αίτηση
Απορρίπτεται η παρούσα αίτηση



Λόγοι απόρριψης της παρούσας αίτησης

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Διαδικασία και προϋποθέσεις για επανεξέταση της παρούσας από τον Προμηθευτή

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

