
Ονοµατεπώνυµο Συνδροµητή / Νόµιµου Εκπροσώπου:

ΑΦΜ

Επωνυµία Εταιρείας:

Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου:

Συµπληρώστε το αίτηµα:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ/∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Φυσικό Πρόσωπο Νοµικό Πρόσωπο

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ 

Ανάκτηση και αποστολή ηχογραφηµένου υλικού1

∆ιαγραφή ηχογραφηµένου υλικού 2

Αριθµός Τηλεφωνικής Σύνδεσης για την οποία πραγµατοποιήθηκε η ηχογράφηση:

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΛΤΑ

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ VODAFONE

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η κλήση πραγµατοποιήθηκε:

προς τον συνδροµητή

από τον συνδροµητή 

Αριθµός Τηλεφωνικής Σύνδεσης στην οποία πραγµατοποιήθηκε η κλήση

∆ιεύθυνση Αποστολής ηχογραφηµένου υλικού :

Οδός Αριθµός            ΤΚ Πόλη

Περιγραφή περιεχοµένου κλήσεως (τι αφορούσε) ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: 

Υπογραφή Πωλητή Σφραγίδα καταστήµατος
X

Ηµεροµηνία

/ /

Ηµεροµηνία Υπογραφή Πελάτη/ Νόµιµου Εκπροσώπου Σφραγίδα Εταιρείας

X/ /

Η ευθύνη της ακρίβειας των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων βαραίνει αποκλειστικά τον υπογράφοντα.

Συµπληρώνεται από το κατάστηµα

1. Όλα τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συµπληρωθούν.
2.  Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδροµικά θα πρέπει να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου επικυρωµένα από δηµόσια αρχή.Επίσης, η υπογραφή του αιτούντος πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία
3.Η µη υπογεγραµµένη αίτηση από τον συνδροµητή θεωρείται άκυρη καθώς και η μη σωστή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων..

Επιβεβαιώνω ότι διαπιστώθηκε η ταυτοπροσωπία του συνδροµητή/ νοµίµου εκπροσώπου και υπέγραψε ενώπιόν µου.

Τυχόν συννηµένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.

Κωδικός καταστήµατος                                      Ονοµατεπώνυµο Πωλητή

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδροµικώς στην παρακάτω ταχυδροµική διευθυνση:
στη Vodafone - Panafon AEET
Μακρυγιάννη 88, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, ΤΚ 18233
YΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

F-899 έκδοση 4  C3 Εµπιστευτικό (όταν συµπληρωθεί)   Σελίδα 1 από 1

Αριθµός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:

1. Η ανάκτηση ηχογραφηµένου υλικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον η κλήση έχει πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών
2. To αίτηµα για διαγραφή θα ικανοποιηθεί εφόσον επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Ηµεροµηνία καταγραφής κλήσης (παρακαλώ πέρα από την ηµεροµηνία να σηµειώνετε και διάστηµα ώρας, π.χ. η κλήση έλαβε χώρα µεταξύ 16:00 & 17:00): 

 ∆ιεύθυνση  Κωδικός καταστήµατος 




