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ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΊΚΑΊΟΛΟΓΗΤΊΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΑΡΟΧΟΥ & ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Μισθωτήριο από taxis ή Ε9 στο νέο ΑΦΜ

2. ΔΟΥ 

3. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κινητό και email) για την αποστολή των λογαριασμών 

4. Ενδείξεις πρόσφατες του μετρητή

5. Τελευταίο λογαριασμό (2 όψεις) - (με αποδεικτικό εξόφλησης εάν εκκρεμεί ποσό οφειλής ή 
    έχει λήξει ο λογαριασμός)

6. Ταυτότητα (2 όψεις)

EUNICE TRADING ΜAE
ΑΦΜ 800481500, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ 24787601000,

ΑΜΣ 29ΧEUNICETRADINE
Χειμάρρας 5, 15125 Μαρούσι

Τ: 801 11 88000 (από σταθερό), 210 7294512
E-MAIL: customers@weenergy.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Μισθωτήριο από taxis ή Ε9 στο νέο ΑΦΜ

2. Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου (2 όψεις)

3. Έναρξη από το taxis και ΚΑΔ (κωδικός οικονομικής δραστηριότητας) 4ψήφιο κύριας 
δραστηριότητας

4. Στη περίπτωση ΑΕ, ΟΕ, ΙΚΕ πιστοποιητικό περί νόμιμης εκπροσώπησης 

5. ΔΟΥ 

6. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κινητό και email) για την αποστολή των λογαριασμών 

7. Ενδείξεις πρόσφατες του μετρητή (εξαιρούνται τα τιμολόγια Γ22)

8. Τελευταίο λογαριασμό (2 όψεις) - (με αποδεικτικό εξόφλησης εάν εκκρεμεί ποσό οφειλής ή 
έχει λήξει ο λογαριασμός) 

9. Καταστατικό Πολυκατοικίας όπου ορίζεται ο διαχειριστής (αν αφορά Κοινόχρηστη παροχή)

10.Σε περίπτωση που αφορά Αποθήκη, να αναγράφεται επάνω στην αίτηση

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΑΚΑΝΟΝΊΣΜΟΎ (ΟΊΚΊΑΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΑ)
1. Το έντυπο του ενεργού διακανονισμού
2. Απόδειξη πληρωμής της τελευταίας δόσης

customers@weenergy.gr

+30 210 7294 512



äáÅfí åkl

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΊΚΑΊΟΛΟΓΗΤΊΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΑΡΟΧΟΥ & ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ
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1. Για Οικιακή παροχή κατεβάζετε τα έντυπα 10,13 & 14 ή 15 ή 16 ανάλογα με το πρόγραμμα που 
επιθυμείτε.

2. Για Επαγγελματική παροχή κατεβάζετε τα έντυπα 9,13 & 14 ή 15 ή 16 ανάλογα με το πρόγραμμα 
που επιθυμείτε.

3. Τα πεδία στα στοιχεία Πελάτη (Α), στοιχεία υπ. επικοινωνίας /αποστολής λογαριασμών 
(Β) και στοιχεία παροχής (Γ) είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση.

4. Στο πεδίο με τίτλο: Τιμολόγιο,  συμπληρώνετε το όνομα του πακέτου που έχετε επιλέξει π.χ WE 
BLUE, WE GREEN, WE YELLOW, WE SIMPLE (ΚΟΤ).

5. Στο πεδίο με τίτλο: Πάγιο συμπληρώνετε το πάγιο του πακέτου με βάση το οποίο αναγράφεται 
στους ειδικούς όρους του πακέτου https://weenergy.gr/eksipiretisi/chrisima-engrafa/ και αν 
αφορά δικαιούχους ΚΟΤ https://weenergy.gr/koinonika-timologia/.

6. Στο πεδίο με τίτλο: Ποσό Εγγύησης συμπληρώνετε το ποσό εγγύησης του πακέτου με βάσει το 
πίνακα πολιτικής εγγυήσεων https://weenergy.gr/wp-content/uploads/2022/07/Politiki-Eggyh-
sewn.pdf.

7. Στο πεδίο με τίτλο: Τρόπος Πληρωμής συμπληρώνετε Μετρητά ή Πάγια Εντολή. Εφόσον 
επιλεγεί η πάγια εντολή ως τρόπος πληρωμής απαιτείται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού το έντυπο ενεργοποίησης με το νούμερο 4.

8. Σε όλες τις σελίδες ημερομηνία και υπογραφή πελάτη για τις οικιακές αιτήσεις, και επιπλέον 
σφραγίδα για τις επαγγελματικές αιτήσεις.

customers@weenergy.gr

+30 210 7294 512
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