ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ο/Η ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η …………………………………………………………………………………………………………………………. ΤΟΥ………………………………………………..
ΚΑΙ ΤΗΣ ……………………………………………, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ………………………………………….. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ………………………………………………………………………………….,
ΜΕ Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ …………………………………………. ΚΑΙ Α.Φ.Μ. ………………………………………………….
(Επί νομικού προσώπου τα ως άνω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ενώ τα αμέσως ακόλουθα πεδία, με τα στοιχεία
του νομικού προσώπου)

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........................................................

ΠΟΥ

ΕΔΡΕΥΕΙ

ΣΤ…

………………………………………..,

……………………………………………………………….., ΜΕ Α.Φ.Μ …………………………………………………, της Δ.Ο.Υ. ………………………………………………………………………..,
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η. …………………………………………………………………………………….
Διά της παρούσας, καταγγέλλω οριστικά τη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τον Προμηθευτή Φυσικού Αερίου με την επωνυμία «NRG
SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» που εδρεύει
στο Μαρούσι, επί της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 168 με την οδό Σοφοκλέους, (ΑΦΜ: 998102480, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. Γ.Ε.Μ.H:
008361601000) (εφεξής “nrg”) και εξουσιοδοτώ την ανωτέρω Εταιρεία, όπως με εκπροσωπήσει ενώπιον του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου, προκειμένου να υποβάλει και παραλάβει έγγραφα για λογαριασμό μου και προβεί σε κάθε απαιτούμενη από την κείμενη
νομοθεσία ενέργεια, αναφορικά με την παύση εκπροσώπησης του/των κατωτέρω Η.Κ.Α.Σ.Π. και τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου της/των
κατωτέρω παροχής/ών, της/ων οποίας/ων είμαι νόμιμος χρήστης.

α/α

Αριθμός Παροχής

Ηλεκτρονικός Κωδικός
Αναγνώρισης Σημείου
Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ):

Διεύθυνση Εγκατάστασης

Επιθυμητή ημερομηνία διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, η οποία δεν δύναται να είναι συντομότερη των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας, δηλώνω ότι είναι η ……………… …………………… …………………………… ………………………………… ……………………………..
Διεύθυνση αποστολής του τελικού (εκκαθαριστικού) λογαριασμού: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Στοιχεία επικοινωνίας: Σταθερό: …………………………………… Κινητό:……………………………………………………… Email: …………………………………………………………..
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της αποχώρησής μου σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι να λάβει χώρα η παύση της
εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης, η Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου υποχρεούμαι να καταβάλω τα οφειλόμενα
εκ της Συμβάσεως ποσά στην nrg. Ως ημερομηνία λύσης της Σύμβασης λαμβάνεται η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του μετρητή της
Εγκατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων.

NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή Α.Ε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 18101*, 218 8818101**|cs@nrg.gr

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 168, 15126, Μαρούσι, Αττική
(*η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του παρόχου τηλεπικοινωνιών που συνεργάζεστε, ** αστική χρέωση)
ΑΦΜ: 998102480, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008361601000, website: www.nrg.gr

H καταγγελία της Σύμβασης δεν συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος μου οιασδήποτε επιβαρύνσεως, οικονομικής ή άλλης φύσεως, με
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Σύμβαση καταγγέλλεται πριν την παρέλευση της προβλεπόμενης στη Σύμβαση ελάχιστης διάρκειας.
Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία είναι μεν ισχυρή και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της, η NRG ωστόσο δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα
και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση .
ΔΗΛΩΣΗ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται
στην παρούσα δήλωση είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωμα του ως άνω Προμηθευτή να επαληθεύει την ακρίβεια των
παραπάνω στοιχείων.

Τόπος:……………………. Ημερομηνία: …………………………

NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή Α.Ε.

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα: …………………………………… (Υπογραφή)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 18101*, 218 8818101**|cs@nrg.gr

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 168, 15126, Μαρούσι, Αττική
(*η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του παρόχου τηλεπικοινωνιών που συνεργάζεστε, ** αστική χρέωση)
ΑΦΜ: 998102480, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008361601000, website: www.nrg.gr

