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ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣ: 

 

 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:_____________________________________________________________ 
 
Α.Φ.Μ.:_______________________________________________________________________________ 
 
Διεύθυνση:________________________________________ Τ.Κ.:____________ Πόλη:_______________ 
 
Τηλέφωνο:________________________ Ηλεκτρονική Διεύθυνση:_________________________________ 
 

 

 

Αρ. Σύμβασης:____________________________ Αρ. Μετρητή:__________________________________ 
 
Διεύθυνση Μετρητή:_____________________________________________________________________ 
 
Τάση Δικτύου Σύνδεσης:_________________________________________________________________ 
 
Κατηγορία Πελάτη: ________________________ Διατίμηση:____________________________________ 
 
Πρόγραμμα:___________________________________________________________________________ 

 

Με την υπογραφή της παρούσας, αιτούμαι την τροποποίηση της σύμβασης προμήθεια πλεκτικής 
ενέργειας, ως προς τα κατωτέρω πεδία: 
 
 

 

 
Επιλογή Νέας Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας:________________________________________________ 
   
Αιτιολογία Αλλαγής _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Επιλογή Νέας Διατίμησης Τιμολογίου:_______________________________________________________ 
   
Αιτιολογία Αλλαγής:_____________________________________________________________________ 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 
Η τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα επέρχεται εντός τριάντα (30) ήμερών 
από τη λήψη της παρούσας αίτησής από την Bioland Promithia Ltd.  
 

Bioland Promithia Ltd 

Ελευθερίας 3, Αραδίππου 

7102 Λάρνακα  

 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
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Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτη 
από την Bioland Promithia. Σε περίπτωση απόρριψής του αιτήματος του Πελάτη από την Bioland Promithia, 
ο Πελάτης θα ενημερώνεται εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, 
ενώ η σχετική απάντηση θα αναφέρει την διαδικασία και τις προϋποθέσεις, με τις οποίες ο Πελάτης δύναται 
να ζητήσει την επανεξέτασή του αιτήματός του.  
 
Σε περίπτωση που n παρούσα αίτηση αφορά την ένταξη σε άλλη κατηγορία, πρέπει να επισυνάπτονται στην 
παρούσα αίτηση τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την ένταξη στην αιτούμενη κατηγορία.  
 
Ο Πελάτης δηλώνει με την παρούσα αίτηση προς την Bioland Promithia ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους 
και ότι τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι ως 
έχουν στην Σύμβαση Προμήθειας, η οποία αποτελεί την κύρια σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της εταιρείας 
Bioland Promithia, τους οποίους ο ίδιος ο Πελάτης έχει ήδη υπογράψει και αποδεχτεί. Εφόσον n Bioland 
Promithia κάνει δεκτή την αιτούμενη τροποποίηση, η παρούσα προσαρτάται στη Σύμβαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 

 

Ημερομηνία: ______/______/______      ___________________________________                                                 
               Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη 
 

Σημείωση: Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

info@biolandpromithia.com ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Bioland Promithia Ltd, Ελευθερίας 3, Αραδίππου, 

7102 Λάρνακα. 

 

 

 

 

Σχετικά με το αίτημά σας για τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ημερομηνίας 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Εγκρίνεται η παρούσα αίτηση.                                                   Ναι                           Όχι 
 
Εάν Όχι - Λόγοι απόρριψης: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Διαδικασία και προϋποθέσεις για επανεξέταση της παρούσας από την Bioland Promithia ______________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Εάν Ναι – Προτεινόμενη Ημερομηνία: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Αλλαγής Κατηγορία: 
_____________________________________________________________________________________ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BIOLAND PROMITHIA LTD 

  


