ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του …………………………………………
με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..………………Ημ Γέννησης……………………………….
Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………….Σταθερό τηλ………………………………………
Εmail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ…………………………………………………………………………………………………………………………………
*ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ KAΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕMAIL για την ορθή εκτέλεση της αίτησης
•

Αριθμοί συνδέσεων που θέλω να μεταφέρω στο πρόγραμμα και είναι :

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε ποιο δίκτυο είναι τώρα: COSMOTE / WIND / VODAFONE

Αριθμός σύνδεσης
•

Αίτηση για νέα σύνδεση με νέο αριθμό

Επιθυμητό Πρόγραμμα Χρήσης στη Vodafone :…………………………………………………………………………
1. Business Pass Start από 42.00€ μόνο 13.86€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο συμβόλαιο
2. Business Pass Lite από 47.00€ μόνο 15.60€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο συμβόλαιο
3. My Business RED 1 από 105.51€ μόνο 22.60€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο συμβόλαιο
4. Vodafone Giga Business Unlimited Ultra από 92.50€ μόνο 29.73€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο
συμβόλαιο
5. Business Pass Start από 42.00€ μόνο 13.86€ με επιδότηση συσκευής 148€ 24μηνο συμβόλαιο
6. Business Pass Lite από 47.00€ μόνο 15.60€ με επιδότηση συσκευής 148€ 24μηνο συμβόλαιο
7. My Business RED 1 από 105.51€ μόνο 22.60€ με επιδότηση συσκευής 223€ 24μηνο συμβόλαιο
8. Vodafone Giga Business Unlimited Ultra από 92.50€ μόνο 29.73€ με επιδότηση συσκευής 223€ 24μηνο
συμβόλαιο
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:…………………………………………………………………………………………………………….
Επιπρόσθετα πακέτα :
Επιλογή επιπλέον internet 5GB από 26.32€ μόνο με 5.30€
Επιλογή επιπλέον internet 10GB από 38.64€ μόνο με 7.80€
Επιλογή επιπλέον internet 20GB από 44.24€ μόνο με 8.90€
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚAIOΛΟΓΗΤΙΚΑ: Φόρμα δήλωσης στοιχείων ,Ταυτότητα ,Αποδεικτικό αφμ( Εκκαθαριστικό ,
ΔΕΚΟ),Λογαριασμό κινητού(εφόσον πρόκειται για μεταφορά συμβολαίου από άλλο δίκτυο)
Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποστέλλονται οι λογαριασμοί:
Οδός……………………………………………………………………………………………Αριθμός…………………………...........
Περιοχή……………………………………………………………………………………….Τ.Κ……………………………………………
Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποσταλούν οι κάρτες SIM:
Οδός ……………………………………………………………………………………………Αριθμός……………………………………
Περιοχή …………………………….............................................................Τ.Κ.…………………………………………..

* Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%. Το μηνιαίο πάγιο κάθε
προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ
ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται
υψηλότερο τέλος.
Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του συμβολαίου σας, επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό από τα υπολειπόμενα
πάγια.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:*
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ VODAFONE/SLVNET
ΕΠΙΘΥΜΩ
ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ
*Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δικαιωμάτων 2016/679, είμαστε
υποχρεωμένοι να αλλάξουμε την διαδικασία διαχείρισης και τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.
Το e-mail και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας βρίσκονται στις λίστες μας γιατί εσείς το έχετε δηλώσει μέσω του συστήματος
υποδοχής του site, ή επειδή έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση δήλωσης στοιχείων για μια παροχή υπηρεσίας της εταιρίας
Vodafone, εναλλακτικά επειδή ζητήσατε μια προσφορά από εμάς από προωθητικές ενέργειες για τις οποίες ενημερωθήκατε από
την υπηρεσία σας.
Με Βάση την νέα νομοθεσία σας ενημερώνουμε πως με την επανεγγραφή σας στο newsletter της SLVnet, καταχωρείται στις
λίστες επικοινωνίας της SLVnet, το e-mail και αριθμός κινητού τηλεφώνου σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και
μόνο για την ενημέρωση σας σχετικά με ειδικά προνομιακά προϊόντα και υπηρεσίες που δικαιούστε. Τα στοιχεία σας θα
παραμείνουν προστατευμένα και ασφαλή σύμφωνα με το νέο κανονισμό GDPR, εκτός και αν ζητήσετε την περεταίρω επεξεργασία
ή διαγραφή τους.
Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης ,διόρθωσης & διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τις λίστες
μας & το δικαίωμα εναντίωσης & υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε
ότι η επεξεργασία τους παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να ενημερωθείτε στέλνοντας email στο info@slvnet.gr ή τηλεφωνικά στο 2106614410.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για την αρχειοθέτηση των στοιχείων σας τηρούμε όλα όσα προβλέπει ο νέος κανονισμός και κάνεις
άλλος δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Με την παρούσα δήλωση στοιχείων αποδέχεστε να γίνει η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή υπηρεσίας μέσω της εταιρίας Vodafone.
Για να δείτε αναλυτικά τους όρους παροχής υπηρεσιών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας καθώς και την ενημερωμένη πολιτική
διαχείρισης προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε μεταβείτε στο site μας: http://www.slvnet.gr/
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταχωρηθούν σε τηλεφωνικούς καταλόγους της Vodafone και θα διατίθενται σε τρίτους, για την παροχή
υπηρεσιών τηλεφ. καταλόγου.'Εχω επίσης λάβει γνώση πως τυχόν ηλεκτρονικές εκδόσεις των καταλόγων αυτών, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες
μέσω Διαδικτύου ή να περιέχουν λειτουργίες εύρεσης ονόματος/διεύθυνσης μέσω του τηλεφ. αριθμού. Επιλέξτε ‘’ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ΄΄εάν έχετε
αντίρρηση με την παρακάτω χρήση των στοιχείων σας .
ΕΠΙΘΥΜΩ
ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ
Σχετικά με τους παραπάνω αριθμούς, δηλώνω ότι ειδικά σε περίπτωση που πραγματοποιείται κλήση έκτακτης ανάγκης να δίνονται τα
προσωπικά μου δεδομένα (πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου) προς την αρμόδια για τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης Αρχή.(συμπλ.
μόνο εάν έχει δηλωθεί μη συναίνεση για τους τηλ.καταλόγους)
ΕΠΙΘΥΜΩ
ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ* (μόνο για αιτήσεις μεταφοράς από άλλο πάροχο)
Με την παρούσα, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Ενημερώθηκα για το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη σύμβασης,
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος
2. Επιθυμώ την ενεργοποίηση των υπηρεσιών μου

ΑΜΕΣΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Ηµ/νία....................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ …………………………………………..

Αποστολή αιτημάτων :
• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr
• online μέσω του site https://www.slvnet.gr/
• μέσω viber στο 6951009090
Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210 6614410 /Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 09:00 – 16:00

