
EUNICE TRADING MAE 
ΑΦΜ: 800481500, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124787601000 

Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 29, 106 74, Αθήνα 
Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512 

E-Mail: customers@weenergy.gr 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΧΤ)  
 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:   

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

ΑΔΤ ή Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:  ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό):  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.):  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό & Κινητό):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:                         

         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ (Ον/νυμο, Τηλέφωνο):  

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.):  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ: Η: N: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  

ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:        ΝΑΙ                                           ΟΧΙ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ:        ΝΑΙ                       ΟΧΙ  

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

   

E. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ  

Με την παρούσα αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού και την εξόφλησή του, δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνω την υποχρέωση να γνωστοποιήσω στη WE 
ENERGY αμέσως οποιαδήποτε μεταβολή, 2. Δηλώνω υπευθύνως ότι είμαι νόμιμος χρήστης του μετρητή που αναγράφεται στο κεφάλαιο Γ 
της παρούσης και βεβαιώνω υπευθύνως την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτού, 3. Ανέγνωσα και κατενόησα πλήρως τους 
γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης προμήθειας που μου παραδόθηκαν, 4. Με την αποδοχή της παρούσης αίτησης μου από τη WE 
ENERGY, καταρτίζεται σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούμενη από την παρούσα και από τους επισυναπτόμενους 
Γενικούς όρους, 5. Έλαβα γνώση του τιμοκαταλόγου της WE ENERGY και επέλεξα το πρόγραμμα που αναγράφεται στο κεφάλαιο Δ της 
παρούσης, 6. Με την παρούσα εξουσιοδοτείται η WE ENERGY να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη και ενέργεια για την εκπροσώπηση του 
μετρητή μου με τα δηλωθέντα ανωτέρω στοιχεία, στον αρμόδιο Διαχειριστή και τη λήψη των ιστορικών δεδομένων που αφορούν τις 
καταναλώσεις του εν λόγω μετρητή, 7. Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού μου χαρακτήρα από τη WE ENERGY,  για 
την καλύτερη λειτουργία της σύμβασης προμήθειας και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της WE ENERGY δια καταλλήλων μέσων 
επικοινωνίας, 8. Αποδέχομαι την έναρξη εκπροσώπησης της ηλεκτρικής παροχής και κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (άρθρο 
3 παρ. γ και δ του νόμου 2251/1994). 

Δεν αποδέχομαι ως τρόπο επικοινωνίας και αποστολής 
λογαριασμού τη χρήση E-mail κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά τη 

με οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, αναφορικά με τις κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία 
υποχρεωτικές ειδοποιήσεις. 

Δεν αποδέχομαι ως τρόπο επικοινωνίας και αποστολής λογαριασμού 
τη χρήση SMS κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά τη με οιοδήποτε 

τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
αναφορικά με τις κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία υποχρεωτικές 
ειδοποιήσεις. 

 
Για τη EUNICE TRADING ΜA.E. 

 

Ημερομηνία Για τον Πελάτη 
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