ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΜΒΑΣΗ

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24, Μαρούσι Αττικής
Τηλ.: 210 9476 000, Φαξ: 210 9476 550, www.coralpower.gr
Α.Φ.Μ.: 094472979, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122222201000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ:

προμήθειας φυσικού αερίου
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΗΚΑΣΠ):		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ:

ΟΙΚΙΑΚΟΣ

ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		

Τ.Κ.:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL:

ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ SMART CLUB:
Δηλώνω ότι ο χρήστης της παροχής φυσικού αερίου εντάσσεται στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		

Τ.Κ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΚΙΝΗΤΟ:

ΠΟΛΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		

Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

Επιθυμώ την ηλεκτρονική αποστολή του λογαριασμού στο e-mail:

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:			
ΧΡΗΣΗ: Θέρμανση

Ζεστό νερό

ΕΓΚΑΤ. ΙΣΧΥΣ (kcal/h):		
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣ:

Μαγείρεμα

Επαγγελματική

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

S/N ΜΕΤΡΗΤΗ:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης / Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
1. Επιθυμώ την προμήθεια Φυσικού Αερίου από τον Προμηθευτή.
2. Είμαι νόμιμος ιδιοκτήτης/μισθωτής του ακινήτου με τα ανωτέρω στοιχεία παροχής φυσικού αερίου και σας υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά.
3. Είμαι νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) που αναγράφεται ανωτέρω και προσκομίζω
συνημμένα αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού καθώς και τη σχετική απόδειξη εξόφλησης αυτού.
4. Έλαβα γνώση της προσφερόμενης τιμής προμήθειας Φυσικού Αερίου της Εταιρίας Coral A.E. και την επέλεξα με την έγγραφη αποδοχή της παρούσας.
5. Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους συνημμένους Γενικούς Όρους αναφορικά με την επεξεργασία των δηλωθέντων στην παρούσα προσωπικών μου δεδομένων και των στοιχείων
του λογαριασμού μου κατανάλωσης φυσικού αερίου από τον Προμηθευτή, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της παρούσας αίτησης
και της λειτουργίας της σύμβασης
6. Συναινώ στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν από συμβεβλημένους εμπορικούς συνεργάτες του Προμηθευτή, για τους σκοπούς της ενημέρωσής
μου για υπηρεσίες σχετικές με το Φυσικό Αέριο και της αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης
7. Αποδέχομαι τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 και συναινώ στην επεξεργασία τους από την εταιρία αυτή
8. Αποδέχομαι ως επίσημο τρόπο επικοινωνίας την αποστολή πληροφοριών εκ μέρους του Προμηθευτή μέσω επιστολής ή SMS ή email ή ενημερωτικού μηνύματος στον λογαριασμό
κατανάλωσης, ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες υπέχουν και θέση τροποποίησης, προσαρτήματος ή συμπληρώματος της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας
9. Αποδέχομαι την επικοινωνία μέσω SMS, Newsletter, τηλεφώνου και ενημερωτικών εντύπων, για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ακόμα και μετά τη λύση ή λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Σύμβασης, για σκοπούς προώθησης πωλήσεων, ή
υπηρεσιών του Προμηθευτή και διαφημιστικής προβολής αυτών

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Με την αποδοχή και την υπογραφή της παρούσας συναινώ και εξουσιοδοτώ ρητώς τον Προμηθευτή όπως:
1. Αποστείλει αντί εμού Αίτημα Σύνδεσης του ως άνω ακινήτου στον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, καθώς και για την παροχή πληροφόρησης στα ως
άνω στοιχεία επικοινωνίας μου, σχετικά με τις διαδικασίες σύνδεσης που θα ακολουθήσουν. Κατανοώ πλήρως ότι η σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης θα γίνει απευθείας μεταξύ
εμού και του Διαχειριστή, καθώς και πως αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να τροφοδοτηθεί το σχετικό Σημείο Παράδοσης και να τεθεί η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας σε ισχύ.
(Εφόσον απαιτείται)
*Στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τότε απαιτείται η ως άνω εξουσιοδότηση να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη με ξεχωριστό
έγγραφο που θα επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την Εκπροσώπηση του Σημείου Παράδοσης φυσικού αερίου του ακινήτου με τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω για τη λήψη και
επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων κατανάλωσης του σημείου παράδοσης από τον Αρμόδιο Διαχειριστή για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, καθώς και για
την αρχική τροφοδότηση ή επανενεργοποίηση ή επανασύνδεση της παροχής φυσικού αερίου, εάν απαιτείται.

3. Παρέχει πληροφορίες στον Αρμόδιο Διαχειριστή σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τυχόν εντολών απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες καθώς επίσης και τα στοιχεία μου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου αυτή να
προβεί σε έρευνες γνώμης, στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων.
4. Με εκπροσωπεί ενώπιον του Aρμόδιου Διαχειριστή για θέματα που ρυθμίζονται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
5. Καταγγείλει, εφόσον απαιτείται, εγγράφως τη Σύμβαση Προμήθειας με τον Παλαιό Προμηθευτή μου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Ο Προμηθευτής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους, υπογεγραμμένης Αίτησης / Σύμβασης Προμήθειας και των σχετικών δικαιολογητικών
ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή της. Σε περίπτωση που η Αίτηση - Σύμβαση δεν είναι πλήρης ο Προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη και του
παρέχει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη συμπλήρωσή της.
2. Ο Προμηθευτής δύναται να απορρίψει την παρούσα Αίτηση / Σύμβαση σε περίπτωση που:
α. Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη προς τον Προμηθευτή που απορρέουν από προηγούμενη μεταξύ τους Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου ή προς
οποιονδήποτε άλλο Προμηθευτή ή αν ο Πελάτης δεν προσκομίζει αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού Λογαριασμού Κατανάλωσης ή αν έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο
(2) φορές εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη κατά το προηγούμενο της Αίτησης / Σύμβασης έτος.
β. Δεν προμηθεύει την κατηγορία Πελατών στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης.
γ. Υπάρχουν ελλείψεις στην υποβαλλόμενη Αίτηση / Σύμβαση ή στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, έγγραφα ή στοιχεία και αυτά δεν προσκομισθούν ή συμπληρωθούν μέσα
στην προθεσμία που τεθεί από τον Προμηθευτή.
δ. Υπάρχει αδυναμία προμήθειας λόγω έλλειψης υποδομής από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.
3. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα διαγράφονται αμέσως μετά την απόρριψη της Αίτησης / Σύμβασης από τον Προμηθευτή, εκτός αν υπάρχει η υποχρέωση να διατηρηθούν
για εύλογο χρονικό διάστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τον Προμηθευτή, είναι
απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και η υπογραφή των
σχετικών εντύπων:
☐☐ Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου (ή άλλου σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου
ταυτοπροσωπίας)
☐☐ Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ
☐☐ Αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον Aρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ΕΔΑ εφόσον πρόκειται για νέα Σύνδεση στο δίκτυο διανομής φυσικού Αερίου
☐☐ Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού Φυσικού Αερίου εφόσον πρόκειται για ήδη
ενεργή παροχή σε άλλον Προμηθευτή νομίμως εξοφλημένου με το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής
☐☐ Σε περίπτωση ενοικιαστή ή χρήστη του ακινήτου: Μισθωτήριο ή παραχωρητήριο του
ακινήτου σε ισχύ (αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή συμφωνητικό
θεωρημένο από την Εφορία)
☐☐ Σε περίπτωση Πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση: Αντίγραφο του πρακτικού
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την σύναψη Σύμβασης
Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
Ο Πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο να υπογράψει αντί αυτού και για
λογαριασμό του την Αίτηση / Σύμβαση Προμήθειας. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι
επικυρωμένη από Αρμόδια Αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
☐☐ Βεβαίωση εγγραφής ή φωτοτυπία ταυτότητας μέλους στο οικείο Επιμελητήριο ή Σύλλογο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
(ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ):
☐☐ Καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο)
☐☐ Ανακοίνωση ΓΕΜΗ που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρίας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης
☐☐ Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.

Πρόσωπο εκτός του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας δύναται να υπογράψει την
Αίτηση / Σύμβαση Προμήθειας, εφόσον η σχετική εντολή του έχει χορηγηθεί νόμιμα
και ανάλογα με την περίπτωση είτε με ακριβές αντίγραφο απόφασης Διοικητικού
Συμβουλίου (ΑΕ) ή απόφασης συνέλευσης των εταίρων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) είτε με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της
υπογραφής από Αρμόδια Αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:
☐☐ Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
☐☐ Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου.
☐☐ Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων.
☐☐ Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

☐☐ Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί
συγκροτήσεως αυτού σε σώμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ:
☐☐ Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
☐☐ Αντίγραφο της συστατικής πράξης – ισχύοντος καταστατικού.
☐☐ Δημοσίευση (ΦΕΚ) εγκριτικής πράξης σύστασης του Ιδρύματος.
☐☐ Ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

☐☐ Πιστοποιητικό Εθνικού Τυπογραφείου περί μη δημοσίευσης τροποποίησης ή λύσης
του Ιδρύματος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:
☐☐ Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου.
☐☐ Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού για τη χρήση φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο ακίνητο.

☐☐ Αντίγραφο της απόφασης του Οργανισμού με την οποία ορίζουν συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας και την διαχείριση της.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να λάβετε:

• Από την ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.coralpower.gr
• Επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του Προμηθευτή στον αριθμό 18330 (αστική χρέωση) ή
στο email: coralpower@ceg.gr

• Στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών που αναφέρονται την ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.coralpower.gr
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα καθώς και τα σχετικά
δικαιολογητικά που σας προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω στην Coral A.E. το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω
αμέσως και εγγράφως οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στον Προμηθευτή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
Παρέλαβα, έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την παρούσα Αίτηση / Σύμβαση, την Προσφορά Προμήθειας καθώς και τους Γενικούς Όρους Σύμβασης
Προμήθειας Φυσικού Αερίου, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Ολογράφως)

Ονοματεπώνυμο
Κωδικός Συνεργάτη

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το εμπορικό σήμα CoralPower αποτελεί ιδιοκτησία της Coral A.Ε., έχει κατοχυρωθεί νομίμως και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας σήματος

2018.05

Βεβαιώνω την ακρίβεια των αναγραφομένων Στοιχείων Πελάτη για τα οποία έλαβα
γνώση εκ των πρωτοτύπων και εξακρίβωσα. Βεβαιώνω ότι ο αιτών υπέγραψε
ιδιοχείρως ενώπιόν μου.

