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Κωδικός Εµπορικού Συνεργάτη Κωδικός Πελάτη

Επιλογή TRIPLE PLAY προσφοράς:

Αριθµός Σταθερού:Αριθµός Κινητού:

Α.∆.Τ. ∆ΙΑΒ.ή

Επώνυµο Α.Φ.Μ.

Πατρώνυµο ∆.Ο.Υ.

Οδός Αριθµός

∆ήµος / Πόλη Τ.Κ. Κιν. Τηλ. Επικοινωνίας 6 9

Ηµ. Γέννησης Τόπος Γέννησης

E-mail

12 µήνες 18 µήνες 24 µήνες Είµαι ήδη πελάτης Triple Play∆ιάρκεια Προσφοράς:

Πακέτο Κινητής:

Πακέτο Σταθερής:

Ηµεροµηνία ΤόποςΥπογραφή Πελάτη

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet 13800, CustomerCareFixed@wind.gr

1. Ο Πελάτης µε τα ανωτέρω υπό πεδίο Α στοιχεία είναι συνδροµητής της WIND Ελλάς και συγκεκριµένα διατηρεί ή θα ενεργοποιηθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, στο δίκτυο της εταιρείας 
µία σύνδεση κινητής και µία σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας (εφεξής οι «Συνδέσεις») που περιγράφονται ανωτέρω υπό πεδίο Β, έχοντας υπογράψει τις σχετικές προς τούτο συµβάσεις κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας αντίστοιχα (εφεξής οι «Συµβάσεις»). 
2. ∆ια της παρούσης ο Πελάτης αποδέχεται την ενεργοποίηση της Συνδυαστικής Προσφοράς που περιγράφεται στο Παράρτηµα της παρούσης Αιτήσεως (εφεξής η «Προσφορά»). Με την 
Προσφορά παρέχεται έκπτωση στα πάγια των Συνδέσεων για τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς που έχει επιλέξει ο Πελάτης στο πεδίο Β (εφεξής η «∆ιάρκεια»), η οποία αποτελεί και το 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα παραµονής των δύο Συνδέσεων του Πελάτη στο δίκτυο της WIND Ελλάς.  
3. Προϋπόθεση ένταξης στην Προσφορά αποτελεί η ένταξη στην Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασµού της WIND Ελλάς. Έτσι, µε την αποδοχή της παρούσης αιτήσεως ρητώς συµφωνείται και γίνεται 
αποδεκτό από τον Πελάτη πως πλέον οι λογαριασµοί των Συνδέσεων ενοποιούνται σε ενιαίο λογαριασµό και δη εντάσσονται αυτοµάτως στην Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασµού (Single Bill), 
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους όρους των συµβάσεων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας που έχει συνάψει ο Πελάτης µε τη WIND Ελλάς. Επειδή, µάλιστα, οι εκπτώσεις είναι συνολικές, ρητώς 
συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη πως για τη ∆ιάρκεια της Προσφοράς οι Συνδέσεις αντιµετωπίζονται ως ένα ενιαίο προϊόν. Στα εν λόγω πλαίσια, εάν ο Πελάτης δεν εξοφλεί 
τους λογαριασµούς του, η WIND Ελλάς έχει το δικαίωµα να προβεί σε προσωρινή ή/και οριστική διακοπή υπηρεσιών όλων των Συνδέσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη 
∆ιάρκεια της Προσφοράς ο Πελάτης δεν δύναται να ζητήσει την ακύρωση της Υπηρεσίας Ενιαίου Λογαριασµού, παρά µόνο αφού προηγουµένως προβεί σε καταγγελία της παρούσης Προσφοράς. 
4. Ο Πελάτης δεσµεύεται τόσο να διατηρήσει ενεργές τις Συνδέσεις του στην παρούσα Προσφορά µέχρι τη λήξη της ∆ιάρκειας όσο και να µην προβεί σε καταγγελία µίας ή και των δύο 
Συνδέσεων ή σε φορητότητα µίας ή και των δύο Συνδέσεων σε άλλη εταιρεία µέχρι τη λήξη της ∆ιάρκειας. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της Προσφοράς ή µίας ή και των δύο 
Συµβάσεων εκ µέρους του Πελάτη για οιονδήποτε λόγο ή λύσεως κάποιας εκ των Συµβάσεων εκ µέρους της WIND Ελλάς σύµφωνα µε τους όρους αυτών, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει 
στη WIND Ελλάς τα ποσά της Προσφοράς που έλαβε, ήτοι τα ποσά που δεν κατέβαλλε στη WIND Ελλάς λόγω της ένταξής του στην παρούσα Προσφορά. Εποµένως, σε αυτή την περίπτωση 
η WIND Ελλάς θα έχει το δικαίωµα να τιµολογήσει τον Πελάτη µε το ποσό διαφοράς παγίων που θα είχε καταβάλλει αυτός στην εταιρεία και για τις δύο Συνδέσεις, εάν δεν του είχε παρασχεθεί 
η Προσφορά, από την ενεργοποίηση της Προσφοράς µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος της καταγγελίας, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώµατα της WIND Ελλάς για πρόσθετες χρεώσεις ή αξιώσεις, 
σύµφωνα µε τους όρους των Συµβάσεων, όπως ενδεικτικά την επιστροφή του τυχόν υπολοίπου αναπόσβεστου ποσού επιδότησης, τελών τερµατισµού σύνδεσης ή/και αποσύνδεσης γραµµής κ.ο.κ.. 
5. Σε περίπτωση που κατά την ενεργοποίηση της Προσφοράς η Σύµβαση που αφορά σε µία εκ των δύο Συνδέσεων ή και οι δύο Συµβάσεις είναι ήδη σε ισχύ, η διάρκειά τους θα παρατείνεται 
αυτοµάτως και αυτοδικαίως για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη ∆ιάρκεια και µέχρι τη λήξη αυτής, εφόσον αυτή εκτείνεται πέραν της λήξεως των Συµβάσεων. 
6. Σε περίπτωση λήξεως ή καταγγελίας της παρούσης Προσφοράς ή καταγγελίας µίας εκ των δύο Συνδέσεων για οποιονδήποτε λόγο, η Σύνδεση ή οι Συνδέσεις που θα παραµένουν στο δίκτυο 
της WIND Ελλάς θα διατηρούνται ενεργοποιηµένες στο οικονοµικό πρόγραµµα και τις χρεώσεις που ο Πελάτης έχει επιλέξει στο πεδίο Β, χωρίς, όµως, να λαµβάνει πλέον τις εκπτώσεις και 
παροχές που προβλέπονται στην παρούσα Προσφορά. 
7. Επιπλέον, ρητά συµφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη πως η παρούσα Προσφορά υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε άλλη προγενέστερη προσφορά ή έκπτωση που τυχόν 
λαµβάνει ο Πελάτης από τη WIND Ελλάς, οι οποίες και θα καταργούνται µε την ενεργοποίηση της παρούσης.  
8. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωµα, οποτεδήποτε, να τροποποιεί ή/και να καταργεί τα τιµολόγια,  τις προσφορές, εκπτώσεις, χρεώσεις, οικονοµικά & εµπορικά προγράµµατα κ.ο.κ. αυτής, 
µε προηγούµενη ενηµέρωση του Πελάτη τριάντα (30) ηµερών πριν την ισχύ έκαστης τροποποίησης, µε σχετική δηµοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο / ιστοσελίδα και µε σχετική ενηµέρωση 
των συνδροµητών/πελατών της µέσω του µηνιαίου λογαριασµού που λαµβάνουν αυτοί. Εντός του ανωτέρω διαστήµατος των τριάντα (30) ηµερών ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύµβασή του. 
9. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν το ειδικό ζήτηµα της Προσφοράς, αποτελώντας ενιαίο σύνολο µε τις Συµβάσεις και εν γένει την πλήρη συµφωνία µεταξύ WIND Ελλάς και Πελάτη. Σε περίπτωση 
κενού ή ασυµφωνίας η παρούσα Προσφορά συµπληρώνεται από τους γενικούς όρους των Συµβάσεων. 
10. Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία του που τίθενται επί της παρούσας Αίτησης, καθώς και όλες οι δηλώσεις του επ’ αυτής είναι ακριβείς και αληθινές και τις αποδέχεται απαρέγκλιτα 
και ανεπιφύλακτα. Παράλληλα, ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσης Αιτήσεως - Προσφοράς.

Eπάγγελµα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TRIPLE PLAY

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ WIND / EΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

B. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γ. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TRIPLE PLAY ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ


