Έντυπο Αλλαγής Κατηγορίας/Τύπου Τιμολογίου
Στοιχεία πελάτη
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εταιρίας:

Α.Δ.Τ.:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Κ.Α.Δ.:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

email:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Νομός:

T.K.:

email:

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Εταιρία):

A.Δ.Τ.:

Τηλέφωνο:

Κινητό:

email:

Στοιχεία Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Αριθμός Σύμβασης:

Κατηγορία Πελάτη:

Αριθμός Παροχής:

Κατηγορία Τιμολογίου:

Διεύθυνση Παροχής:

Πρόγραμμα electricon:

Με το παρόν, αιτούμαι την τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς τα κατωτέρω πεδία:
1.Αλλαγή Κατηγορίας Πελάτη
Επιλογή Νέας Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας Πελάτη:
Αιτιολογία Αλλαγής:
2.Αλλαγή Κατηγορίας Τιμολογίου
Επιλογή Νέας Κατηγορίας Τιμολογίου:
Αιτιολογία Αλλαγής:

Η τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα επέρχεται εντός (30) ημερών απο την λήψη της
παρούσας Αίτησης απο τον Προμηθευτή.
Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτη από τον
Προμηθευτή. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του Πελάτη από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης θα ενημερώνεται
εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ενώ η σχετική απάντηση θα αναφέρει
την διαδικασία και τις προϋποθέσεις, με τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει την επανεξέταση του αιτήματός του.
Σε περίπτωση που η παρούσα Αίτηση αφορά στην ένταξη σε άλλη κατηγορία, πρέπει να επισυνάπτονται στην παρούσα
Αίτηση τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την ένταξη στην αιτούμενη κατηγορία.

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 Ηλεκτρικής Ενέργειας που αποτελεί την κύρια Σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή, τους
οποίους ο ίδιος έχει αποδεχθεί και υπογράψει. Εφόσον ο Προμηθευτής κάνει δεκτή την αιτούμενη τροποποίηση, η
παρούσα κατόπιν της υπογραφής της και απο τον Προμηθευτή, προσαρτάται στην Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Πελάτης συναινεί στην επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του
απο τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τον νόμο 2472/97 και τον ΕΚ 2016/79, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση του
ανωτέρω αιτήματός του.

Ημερομηνία: … / … / …

Υπογραφή

Σημείωση
Το παρόν έντυπο αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ταχυδρομικά ή με email.

