ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΟΝ/ΜΟ ΠΩΛΗΤΗ

NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
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W: www.nrg.gr
ΟΙΚΙΑΚΟΣ

ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΛΑΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΜ

ΔΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL
ΑΔΤ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (εταιρεία)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/
ΕΔΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL

ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΔΡΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΔΟΣ
ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
nrg

ΜΙΣΘΩΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ (kcal/h)

Η.Κ.Α.Σ.Π.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (S/N)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΔΟΣ
ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΕΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΑΥΤΟΝ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΑΛΩΤΟΣ)

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ

ΑΛΛΟ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

*Συμπληρώνεται μόνο επί συνδυαστικών προγραμμάτων ή προωθητικών ενεργειών φυσικού αερίου.
Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης / Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου δηλώνω ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι: 1. Επιθυμώ την προμήθεια Φυσικού Αερίου από τον Προμηθευτή. 2. Είμαι νόμιμος
ιδιοκτήτης/μισθωτής του ακινήτου με τα ανωτέρω στοιχεία παροχής φυσικού αερίου και σας
υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά. 3. Είμαι νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης ακινήτου στην
οποία αφορά ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) που αναγράφεται
ανωτέρω και προσκομίζω συνημμένα αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού,
καθώς και τη σχετική απόδειξη εξόφλησης αυτού. 4. Έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμολογίων
του Προμηθευτή και αποδέχομαι το διά της παρούσας επιλεχθέν.
5. 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, προσαρτήματος
ή συμπληρώματος της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6. Αποδέχομαι να χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής την επωνυμία, τους διακριτικούς τίτλους και τα
σήματά μου για δικούς του προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα με το νόμο.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7. Αποδέχομαι την επικοινωνία, ενδεικτικά μέσω τηλεφώνου, sms, emails και ενημερωτικών εντύπων,
για σκοπούς ενημέρωσής μου σχετικά με εκπτώσεις, προνόμια και εν γένει προωθητικές ενέργειες
του Προμηθευτή, ως και για την παροχή υπηρεσιών, και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων από τον Προμηθευτή για τους ως άνω σκοπούς, ακόμα και μετά τη λύση
ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης. Ενημερώθηκα από τον Προμηθευτή ότι μπορώ να
ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου ελεύθερα και οποτεδήποτε.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8. Εξουσιοδοτώ τον Προμηθευτή να προβεί στη σύνδεση της κάρτας «Shell Smart Club» με αριθμό
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, της οποίας δηλώνω ότι είμαι νόμιμος κάτοχος, με την ως άνω
παροχή μου, προκειμένου να απολαμβάνω εφεξής των προνομίων του προγράμματος επιβράβευσης
«nrg@allsmart». Επίσης, δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους του ως άνω
προγράμματος του Προμηθευτή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 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 φυσικού αερίου από τον Προμηθευτή, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας,
για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παρούσας αίτησης και της λειτουργίας της σύμβασης.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Με την αποδοχή και την υπογραφή της παρούσας συναινώ και εξουσιοδοτώ
ρητώς τον Προμηθευτή όπως: 1. Αποστείλει αντί εμού Αίτημα Σύνδεσης του ως άνω ακινήτου στον
αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, καθώς και για την παροχή
πληροφόρησης στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας μου, σχετικά με τις διαδικασίες σύνδεσης που θα

ακολουθήσουν. Κατανοώ πλήρως ότι η σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης θα γίνει απευθείας μεταξύ εμού
και του Διαχειριστή, καθώς και πως αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να τροφοδοτηθεί το σχετικό Σημείο
Παράδοσης και να τεθεί η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας σε ισχύ.
Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τότε
απαιτείται η ως άνω εξουσιοδότηση να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη με ξεχωριστό έγγραφο που θα
επισυνάπτεται στην παρούσα. (Εφόσον απαιτείται)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2. Ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την Εκπροσώπηση του Σημείου Παράδοσης Φυσικού αερίου του
ακινήτου (Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης) με τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω
για τη λήψη και επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης του σημείου παράδοσης από τον
Αρμόδιο Διαχειριστή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, καθώς και για την αρχική
τροφοδότηση ή επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση της παροχής φυσικού αερίου, εάν απαιτείται. 3.
Παρέχει πληροφορίες στον Αρμόδιο Διαχειριστή σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή
τυχόν εντολών απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες, καθώς επίσης και τα στοιχεία μου στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου αυτή να προβεί σε έρευνες γνώμης, στο πλαίσιο των
ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων. 4. Με εκπροσωπεί ενώπιον του Αρμόδιου Διαχειριστή για θέματα που
ρυθμίζονται με την υφιστάμενη νομοθεσία. 5. Καταγγείλει, εφόσον απαιτείται, εγγράφως τη Σύμβαση
Προμήθειας με τον Παλαιό Προμηθευτή μου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Ο Προμηθευτής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους,
υπογεγραμμένης Αίτησης Προμήθειας και των σχετικών δικαιολογητικών ενημερώνει τον Πελάτη
σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή της. Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης ο Προμηθευτής
ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη και του παρέχει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη συμπλήρωσή της. 2. Ο
Προμηθευτής δύναται να απορρίψει την παρούσα Αίτηση σε ενδεχόμενο που από τον σχετικό έλεγχο που
θα διενεργήσει, διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους- περιστάσεις που προβλέπονται
από τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.Σε ενδεχόμενο απόρριψης ενημερώνει τον πελάτη για τους
λόγους της απόρριψης, καθώς και για τις προυποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να επανεξεταστεί. 3. Τα
προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα διαγράφονται αμέσως μετά την απόρριψη της Αίτησης από τον
Προμηθευτή, εκτός αν υπάρχει η υποχρέωση να διατγια εύλογο χρονικό διάστημα. 4. Για τη σύναψη
Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με Νομικά Πρόσωπα απαιτείται να προσκομιστούν τα εξής:
καταστατικό (κωδικοποιημένο), ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί της εκπροσώπησης της εταιρείας, φωτοτυπία
ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου. Για την υπογραφή της παρούσας Αίτησης / Σύμβασης από πρόσωπο
εκτός του νομίμου εκπροσώπου απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται το
σχετικό δικαίωμα (Πρακτικό Δ.Σ., εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή
Αστυνομικό τμήμα, κοκ).

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που σας προσκομίζω,
είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω στον Προμηθευτή το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών, καθώς και το δικαίωμα του να επικοινωνεί μαζί μου προκειμένου να ζητά τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις ή
επεξηγήσεις. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στον Προμηθευτή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την παρούσα Αίτηση, την Προσφορά Προμήθειας, τους Γενικούς όρους Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, τον Γενικό Τιμοκατάλογο
Προσφερόμενων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου ή/και τον κατάλογο προωθητικών ενεργειών στο πλαίσιο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου και συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών συμβάσεων προμήθειας
φυσικού αερίου / ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΟΝ/ΜΟ ΠΩΛΗΤΗ
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ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΛΑΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΔΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL
ΑΔΤ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (εταιρεία)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/
ΕΔΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL

ΚΙΝΗΤΟ

E-MAIL

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΤΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
nrg

ΝΟΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΔΡΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΔΟΣ
ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΙΣΘΩΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ (kcal/h)

Η.Κ.Α.Σ.Π.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (S/N)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΔΟΣ
ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΕΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΑΥΤΟΝ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΑΛΩΤΟΣ)

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ

✔
ΑΛΛΟ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

*Συμπληρώνεται μόνο επί συνδυαστικών προγραμμάτων ή προωθητικών ενεργειών φυσικού αερίου.
Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης / Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου δηλώνω ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι: 1. Επιθυμώ την προμήθεια Φυσικού Αερίου από τον Προμηθευτή. 2. Είμαι νόμιμος
ιδιοκτήτης/μισθωτής του ακινήτου με τα ανωτέρω στοιχεία παροχής φυσικού αερίου και σας
υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά. 3. Είμαι νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης ακινήτου στην
οποία αφορά ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) που
αναγράφεται ανωτέρω και προσκομίζω συνημμένα αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού
λογαριασμού, καθώς και τη σχετική απόδειξη εξόφλησης αυτού. 4. Έλαβα γνώση των
προσφερόμενων τιμολογίων του Προμηθευτή και αποδέχομαι το διά της παρούσας επιλεχθέν.
5. 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,
προσαρτήματος ή συμπληρώματος της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας. ΝΑΙ
ΟΧΙ
6. Αποδέχομαι να χρησιμοποιεί ο Προμηθευτής την επωνυμία, τους διακριτικούς τίτλους και τα
σήματά μου για δικούς του προωθητικούς σκοπούς, σύμφωνα με το νόμο.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7. 7. Αποδέχομαι την επικοινωνία, ενδεικτικά μέσω τηλεφώνου, sms, emails και ενημερωτικών
εντύπων, για σκοπούς ενημέρωσής μου σχετικά με εκπτώσεις, προνόμια και εν γένει προωθητικές
ενέργειες του Προμηθευτή, ως και για την παροχή υπηρεσιών, και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία
των προσωπικών μου δεδομένων από τον Προμηθευτή για τους ως άνω σκοπούς, ακόμα και μετά τη
λύση ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης. Ενημερώθηκα από τον Προμηθευτή ότι μπορώ
να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου ελεύθερα και οποτεδήποτε. ΝΑΙ
ΟΧΙ
8. Εξουσιοδοτώ τον Προμηθευτή να προβεί στη σύνδεση της κάρτας «Shell Smart Club» με αριθμό
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, της οποίας δηλώνω ότι είμαι νόμιμος κάτοχος, με την ως άνω
παροχή μου, προκειμένου να απολαμβάνω εφεξής των προνομίων του προγράμματος
επιβράβευσης «nrg@allsmart». Επίσης, δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τους
όρους του ως άνω προγράμματος του Προμηθευτή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 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 φυσικού αερίου από τον Προμηθευτή, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας,
για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παρούσας αίτησης και της λειτουργίας της σύμβασης.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Με την αποδοχή και την υπογραφή της παρούσας συναινώ και εξουσιοδοτώ
ρητώς τον Προμηθευτή όπως: 1. Αποστείλει αντί εμού Αίτημα Σύνδεσης του ως άνω ακινήτου στον
αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, καθώς και για την παροχή
πληροφόρησης στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας μου, σχετικά με τις διαδικασίες σύνδεσης που θα

ακολουθήσουν. Κατανοώ πλήρως ότι η σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης θα γίνει απευθείας μεταξύ
εμού και του Διαχειριστή, καθώς και πως αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να τροφοδοτηθεί το σχετικό
Σημείο Παράδοσης και να τεθεί η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας σε ισχύ.
Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τότε
απαιτείται η ως άνω εξουσιοδότηση να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη με ξεχωριστό έγγραφο που θα
επισυνάπτεται στην παρούσα. (Εφόσον απαιτείται)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2. Ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την Εκπροσώπηση του Σημείου Παράδοσης Φυσικού αερίου
του ακινήτου (Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Κατανάλωσης) με τα στοιχεία που αναφέρονται
ανωτέρω για τη λήψη και επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης του σημείου παράδοσης
από τον Αρμόδιο Διαχειριστή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, καθώς και για την
αρχική τροφοδότηση ή επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση της παροχής φυσικού αερίου, εάν
απαιτείται. 3. Παρέχει πληροφορίες στον Αρμόδιο Διαχειριστή σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων
οφειλών ή τυχόν εντολών απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες, καθώς επίσης και τα
στοιχεία μου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου αυτή να προβεί σε έρευνες γνώμης, στο
πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων. 4. Με εκπροσωπεί ενώπιον του Αρμόδιου Διαχειριστή για
θέματα που ρυθμίζονται με την υφιστάμενη νομοθεσία. 5. Καταγγείλει, εφόσον απαιτείται, εγγράφως
τη Σύμβαση Προμήθειας με τον Παλαιό Προμηθευτή μου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Ο Προμηθευτής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της
πλήρους, υπογεγραμμένης Αίτησης Προμήθειας και των σχετικών δικαιολογητικών ενημερώνει τον
Πελάτη σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή της. Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης ο
Προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη και του παρέχει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη
συμπλήρωσή της. 2. Ο Προμηθευτής δύναται να απορρίψει την παρούσα Αίτηση σε ενδεχόμενο που
από τον σχετικό έλεγχο που θα διενεργήσει, διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγουςπεριστάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.Σε ενδεχόμενο
απόρριψης ενημερώνει τον πελάτη για τους λόγους της απόρριψης, καθώς και για τις προυποθέσεις υπό
τις οποίες μπορεί να επανεξεταστεί. 3. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα διαγράφονται αμέσως
μετά την απόρριψη της Αίτησης από τον Προμηθευτή, εκτός αν υπάρχει η υποχρέωση να διατηρηθούν
για εύλογο χρονικό διάστημα. 4. Για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με Νομικά
Πρόσωπα απαιτείται να προσκομιστούν τα εξής: καταστατικό (κωδικοποιημένο), ανακοίνωση ΓΕΜΗ
περί της εκπροσώπησης της εταιρείας, φωτοτυπία ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου. Για την υπογραφή
της παρούσας Αίτησης / Σύμβασης από πρόσωπο εκτός του νομίμου εκπροσώπου απαιτείται η
προσκόμιση εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται το σχετικό δικαίωμα (Πρακτικό Δ.Σ.,
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα, κοκ).

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που σας προσκομίζω,
είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω στον Προμηθευτή το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών, καθώς και το δικαίωμα του να επικοινωνεί μαζί μου προκειμένου να ζητά τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις ή
επεξηγήσεις. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στον Προμηθευτή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την παρούσα Αίτηση, την Προσφορά Προμήθειας, τους Γενικούς όρους Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, τον Γενικό Τιμοκατάλογο
Προσφερόμενων Προγραμμάτων Φυσικού Αερίου ή/και τον κατάλογο προωθητικών ενεργειών στο πλαίσιο συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου και συνδυαστικών προωθητικών ενεργειών συμβάσεων προμήθειας
φυσικού αερίου / ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

