ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι
Α.Φ.Μ.: 099936189 | AP.M.A.E.: 48025/01AT/B/01/26/03
Τηλ.: 2106158000 | Website: wind.gr
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ:

ΝΕΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΚΑΡΤΟΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ

ΑΠΟ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆. ΠΩΛΗΤΗ

MOBILE BROADBAND
ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΩ∆. ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ / ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ

ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΜΕΙ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ
Ο∆ΟΣ/Ε∆ΡΑ
ΠΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Φ.Μ.
∆ΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX
ΗΜ/Α ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΧΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

∆.Ο.Υ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
Ο∆ΟΣ/Ε∆ΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ

Τ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ

Α.Φ.Μ.

∆.ΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €

ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ-ΜΗΝΑΣ ΕΩΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ €

ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΛΗ

Τ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ

ΑΡΧΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ/ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX

ΗΜ/Α ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ο∆ΟΣ

(Αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση
κατοικίας έδρας)

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η WALLET €

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ-ΕΩΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας που αντιστοιχεί σε κάθε τιµή - ποσό ξεχωριστά και όχι το τέλος που θα αντιστοιχεί στο µηνιαίο λογαριασµό σας
µετά το άθροισµα των ανωτέρω ποσών. Για το λόγο αυτό αλλά και σε περίπτωση που µεταγενέστερα αγοράσετε πρόσθετες υπηρεσίες ή/και πραγµατοποιήσετε κλήσεις, των οποίων η χρέωση δεν
συµπεριλαµβάνεται στο πάγιό σας, ενδέχεται στον µηνιαίο λογαριασµό που θα λάβετε να χρεωθείτε µε µεγαλύτερο τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, από αυτό που έχει ενσωµατωθεί στα ανωτέρω
ποσά. Σηµειώνεται πως το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας προσδιορίζεται µε βάση το καθαρό ποσό του συνολικού µηνιαίου λογαριασµού και συγκεκριµένα σε ποσοστό 12% για λογαριασµό µέχρι
50€, 15% για λογαριασµό από 50,01€ µέχρι 100€, 18% για λογαριασµό από 100,01€ µέχρι 150€ και 20% για λογαριασµό από 150,01€ και πάνω.
Επιπλέον, σε περίπτωση που έχετε λάβει κάποια συνδυαστική προσφορά κινητών ή σταθερών ή σταθερού/ών και κινητού/ών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αίτησή σας, εάν οποιαδήποτε στιγµή δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις, για τις οποίες σας δόθηκε η εν λόγω προσφορά και η αντίστοιχη έκπτωση, όπως ενδεικτικά µειωθεί ο αριθµός των σταθερών ή κινητών που περιλαµβάνονται στην προσφορά
ή επιλέξετε ή αλλάξετε πακέτα που δεν περιλαµβάνονται στη προσφορά, τότε οι εν λόγω εκπτώσεις δεν θα περιλαµβάνονται πλέον στο µηνιαίο λογαριασµό σας, ο οποίος ενδέχεται να αυξηθεί εξ’ αυτού του
λόγου. Η WIND Ελλάς διατηρεί το δικαίωµα, οποτεδήποτε και σύµφωνα µε το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο, να τροποποιεί, επανακαθορίζει ή και καταργεί τις εν λόγω προσφορές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ & ΤΕΛΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ
ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (%)
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25%
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ΤΕΛΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
i) Σε περίπτωση διακοπής / καταγγελίας της σύµβασης από το συνδροµητή, πριν τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας της συµβάσεως (12, 18 ή 24 µήνες, ανάλογα µε την προσφορά που του έχει δοθεί),
η εταιρεία επιβάλλει τέλος διακοπής / καταγγελίας που ανέρχεται στο σύνολο της έκπτωσης µηνιαίου παγίου που έχει λάβει µέ στιγµή της διακοπής συν το εναποµείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν
επιδότηση συσκευής ή τερµατικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τους ανωτέρω Πίνακες απόσβεσης για το χρονικό διάστηµα µετά τη λύση της συµβάσεως. Εάν η διακοπή / καταγγελία λάβει χώρα εντός
των δύο (2) πρώτων µηνών ισχύος της συµβάσεως ο συνδροµητής καταβάλλει πάγια δύο µηνών, το σύνολο της έκπτωσης των δύο µηνιαίων παγίων συν το εναποµείναν ποσό απόσβεσης επιδότησης
συσκευής ή τερµατικού εξοπλισµού, µε βάση τους ανωτέρω Πίνακες απόσβεσης για το χρονικό διάστηµα µετά τη λύση της συµβάσεως.
ii) Εάν το ποσό του τέλους διακοπής / καταγγελίας της συµβάσεως που προκύπτει µε βάση τους ανωτέρω υπό i υπολογισµούς είναι µεγαλύτερο από το ένα τρίτο του αθροίσµατος των µηνιαίων παγίων
για το µετά τη χρονική στιγµή επέλευσης των αποτελεσµάτων της ως άνω καταγγελίας διάστηµα µέχρι την κανονική λήξη της σύµβασης (12, 18 ή 24 µήνες) συν το εναποµείναν ποσό απόσβεσης για
τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερµατικού εξοπλισµού που αντιστοιχεί στο διάστηµα µετά τη λήξη της συµβάσεως, τότε ακολουθείται η µέθοδος υπολογισµού της παρούσης παραγράφου ii για τον
υπολογισµό και τη χρέωση του τέλους διακο καταγγελίας της συµβάσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΟΥ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ (WALLET)

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΤΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΤΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

Ποσό για Επιδότηση Τερµατικού Εξοπλισµού
Ποσό Επιδότησησς Συνδυαστικής Χρήσης (Wallet)

0
0

Το ποσοστό της έκπτωσης αντί επιδότησης υπολογίζεται σειριακά και επί του µειωµένου παγίου
σύµφωνα µε τους γενικούς όρους σύµβασης και ιδιαίτερα το άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μέσω sms*
Μέσω e-mail και sms**
Έντυπος
1. Αριθµός Κινητού Τηλεφώνου*:
(Υποχρεωτικό για τη λήψη κωδικών και την παραλαβή του λογαριασµού µέσω SMS)

Υποδείξεις προς τη WIND
Να µην εµφανίζεται ο αριθµος στον τηλεφωνικό
κατάλογο (απόρρητος)

2. ∆ιεύθυνση e-mail**: N/A
(Υποχρεωτικό για την παραλαβή του λογαριασµού µέσω e-mail)

∆εν επιθυµώ να λαµβάνω τηλεφωνικές κλήσεις
από τρίτους για τη διαφηµιστική προβολή
προϊόντων και υπηρεσιών τους
Υπογραφή Πελάτη

Υπογραφή Πελάτη

1. Στις επιλογές λογαριασµού µέσω sms και µέσω e-mail, ενεργοποιείται η υπηρεσία e-bill και ο λογαριασµός
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή (html ή/και pdf). Εποµένως δεν θα λαµβάνετε έντυπο λογαριασµό.
2. Το κινητό τηλέφωνο ή/και το e-mail είναι απαραίτητα για την αποστολή του ηλεκτρονικού λογαριασµού του
συνδροµητή/χρήστη και την παραλαβή κωδικών. Ο συνδροµητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ανωτέρω
δήλωσή τους και ακρίβειά τους και υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα στη WIND κάθε µελλοντική µεταβολή τους.

Υπογραφή

Επιθυµώ να δέχοµαι από τη WIND Ελλάς και τις εταιρείες που ενεργούν για λογαριασµό της,
επικοινωνίες µέσω τηλεφώνου, αυτόµατης κλήσης, SMS, MMS για σκοπούς εµπορικής έρευνας
ή/και εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπογραφή Πελάτη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ / ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ
∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “Κινητό, Σταθερό, και Internet WIND σε 1“
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:_________ΚΑΙ ΤΗ/ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ/ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ WIND
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ WIND
Επιθυµώ, λόγω σύναψης από µέρους µου σύµβασης µη ανακοινώσιµης τηλεφωνικής σύνδεσης, σε περίπτωση
κλήσης σε Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης, να δίδονται από τη WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στην Αρµόδια Αρχή για την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης οι πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου (όνοµα, επώνυµο,
πατρώνυµο, διεύθυνση) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (χρέωση βάσει ισχύοντος τιµοκαταλόγου)
To παραπάνω πεδίο συµπληρώνεται σε περίπτωση µη καταγραφής στοιχείων στην Υπηρεσία Τηλεφωνικού
Καταλόγου WIND και αφορά το σύνολο των συνδέσεων του συνδροµητή στην παρούσα αίτηση
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Η ΤΡΙΤΟΥ. Σε περίπτωση καµίας επιλογής τα στοιχεία σας (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση) θα δοθούν
στον εκάστοτε καθολικό πάροχο ή τρίτο. ∆ιατηρείτε το δικαίωµα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγµή τη διαγραφή της
σχετικής καταχώρησης.
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GPRS BASIC
SERVICE,
Multimedia
Messaging
Service,

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (χρέωση βάσει ισχύοντος τιµοκαταλόγου) καταχώρησης.

Με την παρούσα δηλώνω ότι θα λαµβάνω το Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης (Ε.Ε.Α.Χ.) στους λογαριασµούς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την/τις ανωτέρω σύνδεση/συνδέσεις µου. Εφόσον επιθυµώ να λαµβάνω
το Εµπλουτισµένο Ε.Ε.Α.Χ. θα πρέπει να υποβάλλω σχετικό έγγραφο αίτηµα στη WIND Ελλάς και να ενηµερώσω τους τυχόν χρήστες για τη λήψη αναλυτικού λογαριασµού µε πλήρη αναγραφή των ψηφίων των καλούµενων αριθµών.
Στην περίπτωση αυτή µπορώ να αιτηθώ την αποστολή Εµπλουτισµένου Ε.Ε.Α.Χ. µε απόκρυψη των 3 τελευταίων ψηφίων.
Ενηµερώθηκα για τη δυνατότητα επιλογής (i) εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής για πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντοµων µηνυµάτων (SMS) και δεδοµένων (GPRS) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (ii) υπηρεσίας
περιαγωγής δεδοµένων (GPRS) απευθείας από το δίκτυο επίσκεψης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες θα ενηµερώνοµαι από την ιστοσελίδα http://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/periagogi/enallaktikos-parohos-periagogis/
Η Τηλεγνούς ΙΚΕ (Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 56, 15125, www.telegnous.gr) σας ενηµερώνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας αίτησής σας θα χορηγήσει στην WIND στοιχεία της πιστοληπτικής σας ικανότητας, εφόσον τέτοια στοιχεία ανευρεθούν κατόπιν
ελέγχου στο πληροφοριακό αρχείο οικονοµικής συµπεριφοράς συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας που τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Αντιστοίχως, η WIND θα αναζητήσει τα ανωτέρω στοιχεία µέσω της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, σύµφωνα µε τα άρθρα
7.18 και 18.6 των Γενικών Όρων της παρούσας αίτησης.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τη WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε να εισπράττει τους
λογαριασµούς και όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, που απορρέουν από τη σύνδεσή µου στο δίκτυο
της, όπως εξόφληση λογαριασµών, τηλεπ/κών τελών, συσκευών, παρερχόµενων υπηρεσιών και
αγαθών, µέσω της πιστωτικής µου κάρτας
µε αρ
και ηµερ. Λήξης
Στοιχεία Κατόχου Πιστωτικής Κάρτας (αν είναι διαφορετικά από τα στοιχεία Συνδροµητή):
Ονοµατεπώνυµο:

Υπογραφή Κατόχου
Έκπτωση λόγω συνδυασµού κινητού µε σταθερό

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ, Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ. ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.
Κωδικός Συνεργάτη

Υπογραφή & Σφραγίδα

Ονοµ/µο Πωλητή

Hµεροµηνία

Τόπος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ
Hµεροµηνία

Υπογραφή & Σφραγίδα
Αιτούντος / Αιτούσας

Επωνυµία παρόχου ∆έκτη

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

Η αποδοχής της παρούσας αίτησης σύνδεσης από τη WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. επιβεβαιώνεται µε την ενεργοποίηση της σύνδεσης.

