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ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ  
Ονοματεπώνυμο Συνδρομητή/Επωνυμία εταιρείας:  
 

Διευθυνση Αριθμός:    Τ.Κ: 

ΑΦΜ:   Τηλ: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Επωνυμία Παρόχου στον οποίο ανήκουν οι τηλεφωνικοί αριθμοί (Πάροχος Δότης):   
Επωνυμία Παρόχου στον οποίο θα μεταφερθούν οι τηλεφωνικοί αριθμοί (Πάροχος Δέκτης):   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
Δια της παρούσης δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
1. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα Αίτηση είναι αληθή και ακριβή  
2. Είμαι συνδρομητής στο δίκτυο του Παρόχου – Δότη και χρήστης της ή των ανωτέρω αναγραφόμενων Τηλεφωνικών Συνδέσεων – Υπηρεσιών.  
3. Δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση φορητότητας για τον συγκεκριμένο αριθμό ή αριθμούς.  
4. O αριθμός ή αριθμοί των οποίων την φορητότητα αιτούμαι δεν βρίσκονται σε διακοπή.  
5. Αναλαμβάνω την εξόφληση στο ακέραιο των τυχών προηγούμενων ανεξόφλητων οφειλών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναγράφονται στο  
συμβόλαιο ενεργοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης ή συνδέσεων, καθώς και των όποιων οφειλών δημιουργήθηκαν.  
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  
1. Με την παρούσα, εξουσιοδοτώ την HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στην παρούσα προσωπικά μου στοιχεία και 
να μεταβιβάσει την παρούσα αίτηση προς τον Πάροχο – Δότη για τον σκοπό της αιτούμενης φορητότητας.  
2. Με την παρούσα δίνω ρητή εντολή προς την HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε(Πάροχος – Δέκτης) να προβεί στην διακοπή της τηλεφωνικής  
σύνδεσης και να μεταφέρει τον αριθμό ή αριθμούς στο δίκτυό της. Η διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης ισοδυναμεί με την καταγγελία της σύμβασης.   
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  
Με την παρούσα καταγγέλλω τη σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο του Παρόχου – Δότη του αριθμού ή αριθμών, τη φορητότητα των οποίων αιτούμαι, αναλαμβάνοντας 
πλήρως την ευθύνη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής μου έναντι του Παρόχου – Δότη ένεκα ή αφορμής ή εξ αφορμής της μέχρι σήμερα μεταξύ μας σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας καταγγελίας επέρχονται από την υλοποίησή της με την παρούσα αιτούμενη φορητότητα. 
 

Υπογραφή / Σφραγίδα Εταιρίας: 
 
 

 
Ημερομηνία:  
 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΕΚΤΗ  
Βεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία του πελάτη έχουν διασταυρωθεί με την ταυτότητα και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιούμε την ακρίβεια των στοιχείων αυτών 
Κωδικός Συνεργάτη/Ονοματεπώνυμο Πωλητή- Συνεργάτη: 

Ημερομηνία: 05/01/2016 14:10:56 Υπογραφή Πωλητή/Συνεργάτη – Σφραγίδα 
 

   

U0018 POS2958 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔ/ΣΙΕΣ ΑΕ    

    

    
 

    
 

Στοιχεία Παρόχου Δότη    
 

      
Α.Π Εισερχόμενου :   

Ημερομηνία Παραλαβής: Ονοματεπώνυμο εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου Υπογραφή 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ  

Αριθμός Φορητότητας:  PSTN ◈   
 

1 Να συμπληρωθεί εφόσον πρόκειται για βασική πρόσβαση ISDN-BRA με MSN.  
* Ο μέγιστος αριθμός γεωγραφικών αριθμών που μπορείτε να μεταφέρετε στη Vodafone με το προϊόν Vodafone Business Connect 1 είναι 10. Στα υπόλοιπα 

προϊόντα μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


