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Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών 13888 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ε Λ Α Τ Η  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                                          ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

                                                                                                              ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ      ����                                    ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    ���� 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:             

Α.∆.Τ/ ΑΡ. ∆ΙΑΒΑΤ:                                                Α.Φ.Μ.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|    

Ο∆ΟΣ:                                                         ΑΡΙΘ.:                Τ.Κ.: |___|___|___|___|___|   ΠΟΛΗ:                                  ΠΕΡΙΟΧΗ :                                                           

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό):   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| για ειδοποίηση ενεργοποίησης του Προγράµµατος µέσω SMS   

E-MAIL:  

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή µου επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση σχετικά µε τον λογαριασµό µου µέσω SMS ή e-mail από την Εταιρεία (βλ. Eιδικό 

Όρο 1) στα παραπάνω στοιχεία, τα οποία µου ανήκουν: ���� NAI   ���� OXI          Η ανωτέρω δήλωση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Η Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ  

ΝΟΜΟΣ: |____________________|      ΠΟΛΗ:  |_____________________|    Ο∆ΟΣ:  |_____________________|               ΑΡΙΘΜΟΣ:   |_______|   

Τ.Κ.:        |____________________|     ΟΡΟΦΟΣ:  |_____________________|    ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ:  |_____________________|         

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

ΝΟΜΟΣ: |____________________|      ΠΟΛΗ:  |_____________________|    Ο∆ΟΣ:  |_____________________|               ΑΡΙΘΜΟΣ:   |_______|   

Τ.Κ.:        |____________________|     ΟΡΟΦΟΣ:  |_____________________|    ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ:  |_____________________|         

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Η Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ: ���� 1  ���� 2 

Για Τηλεφωνική Γραµµή µε 2 Κανάλια Φωνής: 

���� ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (MSN) ΠΛΗΘΟΣ MSN |___|     

���� ΜΕ ∆ΕΚΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (DDI) (Απαιτείται εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου µε ευθύνη και δαπάνη του Πελάτη)  

Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Ο Σ  Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  

Παραλαβή τερµατικού εξοπλισµού: ���� από Κατάστηµα    ���� µε Courier — Εγκατάσταση τερµατικού εξοπλισµού από συνεργείο: ���� NAI   ���� OXI 

Παρατηρήσεις προς συνεργείο: ........................................................................................................................................................................ 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

����  ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  

����  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΣΥΝΑΙΝΩ ΝΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ   

����   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  

����  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  

����  ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  

����  ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» ΜΕ ΤΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ  

����  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ (µέγιστο 6 µήνες) από:   |___|___| / |___|___|/ |___|___|___|___|    έως:  |___|___| / |___|___|/ |___|___|___|___|    

����   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ |___|___| / |___|___|/ |___|___|___|___| 
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Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών 13888 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

1. Οι αναφερόµενες στην παρούσα Αίτηση υπηρεσίες παρέχονται από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Κηφισίας αριθµός 99, Τ.Κ. 15124) µε Α.Φ.Μ. 094019245 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
(εφεξής στο παρόν η «Εταιρεία»). 

2. Με την παρούσα Αίτηση παρέχεται στον Πελάτη Τηλεφωνική Γραµµή, η οποία διέπεται από τους Γενικούς Όρους Παροχής Τηλεφωνικής Γραµµής, 
στους οποίους και προσαρτάται η παρούσα, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως. Ενηµερώθηκα ότι η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί 
τους Γενικούς Όρους Παροχής Τηλεφωνικής Γραµµής, σύµφωνα µε την εµπορική της πολιτική ή/και το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 

3. Ενηµερώθηκα ότι για κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης ανάγκης 112 καθώς και προς άλλους αριθµούς έκτακτης ανάγκης από 
Τηλεφωνικές Γραµµές µε 2 κανάλια φωνής µε DDI ή MSN αριθµούς, θα εµφανιστεί είτε ο κεφαλικός αριθµός της Τηλεφωνικής Γραµµής, είτε ο 
αριθµός DDI ή MSN, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του πελάτη/ χρήστη και η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη. 

4. Σε περίπτωση που έχω επιλέξει να λαµβάνω αναλυτικό λογαριασµό µε πλήρη αναγραφή των ψηφίων των καλούµενων αριθµών, δηλώνω υπεύθυνα 
ότι έχω ενηµερώσει τους τυχόν χρήστες της Τηλεφωνικής Γραµµής.  

5. Ειδικά για την περίπτωση παραχώρησης τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού τύπου «Router» στον Πελάτη, ισχύουν τα ακόλουθα:  
Α.  Ο «Router» παραµένει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης στην πλήρη κυριότητα της Εταιρείας.  
Β.  Η χρήση του «Router» παραχωρείται στον Πελάτη από την Εταιρεία υπό µορφή χρησιδανείου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για 

τη σύνδεση του Πελάτη στο ∆ίκτυo της Εταιρείας και για την παροχή των Υπηρεσιών, απαγορευµένης της εκµίσθωσής του ή της καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο παραχώρησής του σε τρίτους.  

Γ.  Η σύνδεση στο ∆ίκτυο της Εταιρείας και η ενεργοποίηση του «Router», κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, πραγµατοποιείται είτε από τον 
Πελάτη, σύµφωνα µε το επίσηµο έγγραφο Οδηγιών που παρέχεται από την Εταιρεία, είτε από Τεχνικό της Εταιρείας κατά τη στιγµή της 
εγκατάστασης. Στην τελευταία περίπτωση ο Πελάτης επιβαρύνεται µε το Τέλος Εγκατάστασης τερµατικού εξοπλισµού, όπως αυτό αναγράφεται 
στον τιµοκατάλογο της Εταιρείας (cosmote.gr/Fixed_Pricelist).  

∆. Σε περίπτωση που ο Πελάτης, αφού παραλάβει το «Router», δεν το εγκαταστήσει εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στις οδηγίες 
χρήσης του, η Εταιρεία δύναται να µετατρέψει το είδος της Τηλεφωνικής Γραµµής, ενηµερώνοντάς τον σχετικά.  

Ε.  Ο Πελάτης οφείλει να µην επεµβαίνει στο «Router». Η συντήρησή του πραγµατοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Κάθε επέµβαση ή 
αλλαγή ή αποκατάσταση βλάβης του «Router» πραγµατοποιείται µόνον από προσωπικό της Εταιρείας ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από την 
Εταιρεία τρίτο πρόσωπο.  

ΣΤ. Ο Πελάτης σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του «Router», που οφείλεται σε δική του πράξη ή/ και παράλειψη εξαιρουµένης της 
φθοράς που προέρχεται από τη συνήθη χρήση, βαρύνεται µε το ποσό που εκάστοτε αναγράφεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(cosmote.gr/Fixed_CPEs_Loan). 

Ζ.  Με την µε καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη ισχύος της παρούσας, ο «Router» επιστρέφεται εντός του χρονικού διαστήµατος που 
αναγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα της Εταιρείας (cosmote.gr/Fixed_CPEs_Loan) µε επιµέλεια του Πελάτη, σε ένα από τα Σηµεία 
Εξυπηρέτησης Πελατών ή µε courier και χρέωση του Πελάτη, στην ταχυδροµική διεύθυνση που θα του υποδειχτεί -µετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία µε το 13888 (για Οικιακούς Πελάτες - Επαγγελµατίες) & 13818 (για Εταιρικούς - Επιχειρησιακούς Πελάτες)- και στην καλή 
κατάσταση που παρελήφθη, εξαιρουµένης της εκ της συνήθους φθοράς χρήσης µε όλα τα παρελκόµενα που περιείχε κατά την αρχική 
εγκατάσταση (τροφοδοτικό, καλώδια, φίλτρο κ.λπ.). Σε περίπτωση φθοράς πέραν αυτής που προέρχεται από τη συνήθη χρήση, καταστροφής ή 
απώλειας αυτού ή/και απώλειας των παρελκόµενων ή σε περίπτωση που ο «Router» δεν επιστραφεί στην Εταιρεία µέσα στο οριζόµενο χρονικό 
διάστηµα, ο Πελάτης επιβαρύνεται σε επόµενο λογαριασµό του µε το εκάστοτε ποσό, που αναγράφεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(cosmote.gr/Fixed_CPEs_Loan).  

Η. Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτή η ενεργοποίηση του είδους της Τηλεφωνικής Γραµµής που αιτήθηκε ο Πελάτης , η Εταιρεία δύναται 
να ενεργοποιήσει άλλο είδος τηλεφωνικής γραµµής, ενηµερώνοντας µε κάθε πρόσφορο τρόπο  τον Πελάτη. 

6. Ενηµερώθηκα ότι για τη λειτουργία του εξοπλισµού τύπου «Router» απαιτείται συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα µπορούν να παρέχονται Υπηρεσίες και κατά συνέπεια να πραγµατοποιούνται 
κλήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κλήσεων προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112, 166, 100, 199 κλπ). 

7. Ενηµερώθηκα ότι υποχρεούµαι να πληροφορήσω την Εταιρεία για την ύπαρξη πρόσθετου εξοπλισµού (π.χ. συναγερµός, fax, POS, modem κλπ.) 
που είναι συνδεδεµένος µε την Τηλεφωνική Γραµµή. Η Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο εξοπλισµός αυτός δεν είναι συµβατός 
µε τον λοιπό εξοπλισµό για την παροχή των Υπηρεσιών. 

8. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι συνδροµητής του (ή των) αριθµού/ών κινητού τηλεφώνου και αποκλειστικός κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail), τα οποία και είναι αληθινά και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
ζηµία του από τυχόν πρόσβαση τρίτων στα ανωτέρω. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι υποχρεούται να ενηµερώνει την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής 
του αριθµού κινητού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

9. Η Εταιρεία δικαιούται να αποστέλλει ενηµερωτικά και διαφηµιστικά µηνύµατα αναφορικά µε τα Προγράµµατα ή/και τις Υπηρεσίες της µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή γραπτού µηνύµατος (SMS), στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν από τον Πελάτη στην αντίστοιχη 
ενότητα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυµεί να λαµβάνει διαφηµιστικά µηνύµατα µέσω e-mail ή SMS για τον σκοπό της προώθησης των 
προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας µπορεί να δηλώσει την αντίρρησή του µε σχετικό αίτηµά του σε οποιοδήποτε Κατάστηµα ή καλώντας στο 
13888 ή στο 13818  ή ηλεκτρονικά µέσω της φόρµας επικοινωνίας (https://www.cosmote.gr/fixed/consumer/email-contact-form) ή µε έγγραφο 
αίτηµα στο fax 210-3405129.   

10. Ενηµερώθηκα ότι το βασικό µηνιαίο τέλος της Τηλεφωνικής Γραµµής µε ένα κανάλι φωνής είναι €17,13, το εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 
Τηλεφωνικής Γραµµής µε ένα κανάλι φωνής είναι €36,38, το βασικό µηνιαίο τέλος της Τηλεφωνικής Γραµµής µε δύο κανάλια φωνής είναι €21,69, 
το βασικό µηνιαίο τέλος της Τηλεφωνικής Γραµµής µε 2 κανάλια φωνής µε DDI είναι €23,91 ενώ το εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Τηλεφωνικής 
Γραµµής µε δύο κανάλια φωνής µε DDI είναι €54,58. Επίσης το µηνιαίο τέλος πολλαπλού συνδροµητικού αριθµού (MSN) είναι €1,30 ανά αριθµό.  
Το τέλος για την επανασύνδεση διακοπείσης Τηλεφωνικής Γραµµής είναι €5,05. Τα τέλη ενεργοποίησης και επανασύνδεσης δεν επιστρέφονται.   

11. Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδροµητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016. Εξαίρεση αποτελούν τα 
εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης της Τηλεφωνικής Γραµµής µε ένα και δύο κανάλια φωνής καθώς και µε 2 κανάλια φωνής µε DDI καθώς και το τέλος 
επανασύνδεσης διακοπείσης Τηλεφωνικής Γραµµής, οι τιµές των οποίων δεν υπόκεινται στον ανωτέρω νόµο. 

12. ∆ικαίωµα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση που η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται εκτός εµπορικού καταστήµατος ή από απόσταση και ο Πελάτης είναι 
φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λόγους που δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του 
δραστηριότητα, µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης  αζηµίως, εντός 14 ηµερών από την κατάρτισή της.   

 
 
 



                                                       ΚΩ∆. ΑΙΤΗΣΗΣ: 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, 151 24  ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΦΜ 094019245 

05.2018 — Σελίδα 3 από 3  

 

Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών 13888 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι: 

� Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και της διαδικασίας ενεργοποίησης του Προγράµµατος.  ∆ιάβασα και αποδέχοµαι 
πλήρως τους παραπάνω “ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ” που διέπουν το παρόν Πρόγραµµα καθώς και τους “ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Παροχής 
Τηλεφωνικής Γραµµής” οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα cosmote.gr/FixedTerms. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της 
παρούσας Αίτησης-Σύµβασης είναι ακριβή και αληθή. 
 

Τόπος & Ηµεροµηνία: .............................................................., |___|___| / |___|___|/ |___|___|___|___| 

Ονοµατεπώνυµο & Υπογραφή Πελάτη ή Νόµιµου Εκπροσώπου του:   

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Ο  Μ Η Τ Ρ Ω Ο  Τ Ο Υ  Α Ρ Θ Ρ Ο Υ  1 1  Ν .  3 4 7 1 / 2 0 0 6  

Σας ενηµερώνουµε ότι η Εταιρεία τηρεί το Μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, στο οποίο καταχωρούνται οι αριθµοί 
τηλεφωνικών συνδέσεων των Πελατών της που δεν επιθυµούν να λαµβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εµπορική προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών. Οι Πελάτες εγγράφονται στο Μητρώο 11 του Ν. 3471/2006 µε αίτησή τους. Στο Μητρώο αυτό έχει 
πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιµοποιήσει για απευθείας εµπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών του στους Πελάτες 
της Εταιρείας. 
 
∆ηλώνω ότι ενηµερώθηκα και επιθυµώ να καταχωρηθεί η  τηλεφωνική µου γραµµή  στο Μητρώο του άρθρου 11 που τηρεί η Εταιρεία.   
���� NAI   ���� OXI                 Η ανωτέρω δήλωση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα.   
Σε περίπτωση που επιλεγεί το ΝΑΙ να συµπληρωθεί και η παρακάτω δήλωση 
∆ηλώνω ότι επιθυµώ  ειδικά να δέχοµαι τηλεφωνικές κλήσεις από την Εταιρεία µε σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών 
της.   
���� NAI   ���� OXI Η ανωτέρω δήλωση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 

 

Τόπος & Ηµεροµηνία: .............................................................., |___|___| / |___|___|/ |___|___|___|___| 

Ονοµατεπώνυµο & Υπογραφή Πελάτη ή Νόµιµου Εκπροσώπου του: 

Υπογραφή Πωλητή:  

Βεβαιώνω ότι ο Πελάτης υπέγραψε ενώπιόν µου  

            

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ω Λ Η Σ Η Σ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ:                                                                                                                                  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ:                                            ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ηµεροµηνία & Ώρα): |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| & |___|___|:|___|___| 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 


