ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
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(Συμπληρώστε και αποστείλετε τη δήλωση αυτή μόνο αν επιθυμείτε τη λύση της σύμβασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης:
A.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση:
Τ.Κ.:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

E-mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμός Σύμβασης:
Αριθμός Παροχής:
Διεύθυνση Εγκατάστασης:

1.
Με την υπογραφή της παρούσας, ασκώ το δικαίωμα υπαναχώρησης από την ανωτέρω
περιγραφόμενη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Σύμβαση), εντός της προβλεπόμενης νόμιμης
προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.
2.
Υπαναχωρώ από τη Σύμβαση επειδή: (παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο που αφορά στο λόγο
υπαναχώρησης)
Δε με έχετε ενημερώσει για τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία
Δε μου έχετε παράσχει πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης στην κατηγορία των ευάλωτων
πελατών, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και δεν με έχετε συνδράμει για την
υπαγωγή μου σε αυτή, ενώ πληρώ τις προϋποθέσεις ένταξης στην ως άνω κατηγορία και συγκεκριμένα
………………………………………………………………………..
Δε μου έχετε παράσχει πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία τελευταίου
καταφυγίου και στην καθολική υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Δε μου έχετε παράσχει/ διασφαλίσει άμεση πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο καταναλωτή ενέργειας,
που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή
Δε μου έχετε παράσχει πληροφορίες για τα στοιχεία της εταιρείας σας, την περιγραφή των
παρεχόμενων από εσάς υπηρεσιών, τους γενικούς και ειδικούς όρους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,

τα τιμολόγια προμήθειας αυτού, και τις λοιπές χρεώσεις, τον τρόπο εκτίμησης ή μέτρησης της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων βάσει εκτιμήσεων
κατανάλωσης λη μετρήσεων και για τυχόν ειδικότερους όρους.
3.
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 της Protergia να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.

Ημερομηνία …../….. /…..

…………………………
Υπογραφή Πελάτη

Όροι και Προϋποθέσεις
Η παρούσα δήλωση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με fax ή ταχυδρομικά ή με e-mail.
Ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο fax ή η
σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό του courier ή στο e-mail.

