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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ*

Η.Κ.Α.Σ.Π.*

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΑΛΩΤΟΙ, ΚΟΤ, ΚΛΠ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΛΛΟ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€)
ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(σε περίπτωση ενεργοποίησης το αναγραφόμενο ποσό της εγγύησης μηδενίζεται)

*Συμπληρώνεται μόνο επί συνδυαστικών προγραμμάτων ή προωθητικών ενεργειών ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΠΟΔΟΧΗ
ΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

H

Ο Προμηθευτής δικαιούται να μην αποδεχθεί την παρούσα Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδεχόμενο που από το σχετικό έλεγχο της παροχής που θα διενεργήσει,
διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους / περιστάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε ενδεχόμενο απόρριψης της αίτησής σας,
θα ενημερωθείτε από τον Προμηθευτή για τους λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε την επανεξέταση της αίτησής σας.
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι:
(1) Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα (α) την παρούσα
Αίτηση, (β) τους Γενικούς Όρους, (γ) τον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας και (δ) τον Κατάλογο Προωθητικών Ενεργειών και Εκπτώσεων ή τους
Ειδικούς Όρους του προγράμματος nrg OnTheGo, αναλόγως της προωθητικής ενέργειας ή του
προγράμματος που έχω επιλέξει, όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα αίτηση και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
(2) Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση από τον Προμηθευτή, υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και επέχει, από κοινού με τα
συνημμένα σε αυτήν έντυπα, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στον όρο 1 υπό στοιχεία (β) έως (δ),
θέση Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το ως άνω αναφερόμενο Τιμολόγιο του
Προμηθευτή.
(3) Είμαι νόμιμος χρήστης της παροχής / των παροχών που αναγράφονται στην παρούσα.
(4) Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους συνημμένους Γενικούς Όρους αναφορικά με την
επεξεργασία των δηλωθέντων στην παρούσα προσωπικών μου δεδομένων και των στοιχείων του
λογαριασμού μου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τον Προμηθευτή,
ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παρούσας
αίτησης και της λειτουργίας της σύμβασης.
(5) Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι απολύτως ακριβή και αληθή και δεσμεύομαι να
γνωστοποιήσω ενδεχομένη τροποποίησή τους στην NRG Supply And Trading Ενεργειακή Α.Ε.,
αναγνωρίζω δε στον Προμηθευτή το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών, καθώς και το
δικαίωμά του να επικοινωνεί μαζί μου προκειμένου να ζητά τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις
ή επεξηγήσεις.

(6) Συνυποβάλλω αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού μου λογαριασμού και δηλώνω ότι όσα
στοιχεία δεν έχω συμπληρώσει ανωτέρω, αλλά περιλαμβάνονται στο συνημμένο αντίγραφο, είναι
απολύτως ακριβή και αληθή (δεν ισχύει για πρώτη ενεργοποίηση σύνδεσης).
(7) Αποδέχομαι να χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής την επωνυμία, τους διακριτικούς τίτλους και τα
σήματά μου για δικούς του προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον νόμο.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
(8) Αποδέχομαι την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και ενημερωτικών εντύπων για ενημερωτικούς
και προωθητικούς σκοπούς, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την εν γένει επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων, ακόμα και μετά τη λύση ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης
για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβολής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
αυτών.
(9) Αποδέχομαι ως επίσημο τρόπο επικοινωνίας την αποστολή πληροφοριών εκ μέρους του
Προμηθευτή μέσω SMS ή email ή σύντομης ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνεται στον λογαριασμό
κατανάλωσης, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες υπέχουν και θέση τροποποίησης,
ΝΑΙ
ΟΧΙ
προσαρτήματος ή συμπληρώματος της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας.
(10) Εξουσιοδοτώ με την παρούσα αίτησή μου τον Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο
Διαχειριστή Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για τον ως άνω Μετρητή μου / για τους ως
άνω Μετρητές μου και αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω στον Προμηθευτή κάθε άλλη
γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που απαιτείται από τον νόμο για την εκπλήρωση της μεταξύ μας
σύμβασης προμήθειας.
(11) Εξουσιοδοτώ με την παρούσα αίτησή μου τον Προμηθευτή να ζητά από τον Διαχειριστή
ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης της παροχής μου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο
(2) έτη, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής.
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Ο Προμηθευτής δικαιούται να μην αποδεχθεί την παρούσα Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδεχόμενο που από το σχετικό έλεγχο της παροχής που θα διενεργήσει,
διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους / περιστάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε ενδεχόμενο απόρριψης της αίτησής σας,
θα ενημερωθείτε από τον Προμηθευτή για τους λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε την επανεξέταση της αίτησής σας.
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι:
(1) Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα (α) την παρούσα
Αίτηση, (β) τους Γενικούς Όρους, (γ) τον Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων Προγραμμάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας και (δ) τον Κατάλογο Προωθητικών Ενεργειών και Εκπτώσεων ή τους
Ειδικούς Όρους του προγράμματος nrg OnTheGo, αναλόγως της προωθητικής ενέργειας ή του
προγράμματος που έχω επιλέξει, όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα αίτηση και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
(2) Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση από τον Προμηθευτή, υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και επέχει, από κοινού με τα
συνημμένα σε αυτήν έντυπα, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στον όρο 1 υπό στοιχεία (β) έως (δ),
θέση Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για το ως άνω αναφερόμενο Τιμολόγιο του
Προμηθευτή.
(3) Είμαι νόμιμος χρήστης της παροχής / των παροχών που αναγράφονται στην παρούσα.
(4) Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους συνημμένους Γενικούς Όρους αναφορικά με την
επεξεργασία των δηλωθέντων στην παρούσα προσωπικών μου δεδομένων και των στοιχείων του
λογαριασμού μου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τον Προμηθευτή,
ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παρούσας
αίτησης και της λειτουργίας της σύμβασης.
(5) Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι απολύτως ακριβή και αληθή και δεσμεύομαι να
γνωστοποιήσω ενδεχομένη τροποποίησή τους στην NRG Supply And Trading Ενεργειακή Α.Ε.,
αναγνωρίζω δε στον Προμηθευτή το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών, καθώς και το
δικαίωμά του να επικοινωνεί μαζί μου προκειμένου να ζητά τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις
ή επεξηγήσεις.

(6) Συνυποβάλλω αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού μου λογαριασμού και δηλώνω ότι όσα
στοιχεία δεν έχω συμπληρώσει ανωτέρω, αλλά περιλαμβάνονται στο συνημμένο αντίγραφο, είναι
απολύτως ακριβή και αληθή (δεν ισχύει για πρώτη ενεργοποίηση σύνδεσης).
(7) Αποδέχομαι να χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής την επωνυμία, τους διακριτικούς τίτλους και τα
σήματά μου για δικούς του προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον νόμο.
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(8) Αποδέχομαι την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και ενημερωτικών εντύπων για ενημερωτικούς
και προωθητικούς σκοπούς, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την εν γένει επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων, ακόμα και μετά τη λύση ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης
για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβολής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
αυτών.
(9) Αποδέχομαι ως επίσημο τρόπο επικοινωνίας την αποστολή πληροφοριών εκ μέρους του
Προμηθευτή μέσω SMS ή email ή σύντομης ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνεται στον λογαριασμό
κατανάλωσης, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες υπέχουν και θέση τροποποίησης,
ΝΑΙ
ΟΧΙ
προσαρτήματος ή συμπληρώματος της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας.
(10) Εξουσιοδοτώ με την παρούσα αίτησή μου τον Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο
Διαχειριστή Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για τον ως άνω Μετρητή μου / για τους ως
άνω Μετρητές μου και αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω στον Προμηθευτή κάθε άλλη
γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που απαιτείται από τον νόμο για την εκπλήρωση της μεταξύ μας
σύμβασης προμήθειας.
(11) Εξουσιοδοτώ με την παρούσα αίτησή μου τον Προμηθευτή να ζητά από τον Διαχειριστή
ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης της παροχής μου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο
(2) έτη, καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής.

