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Στοιχεία συνδροµητή που µεταβιβάζει την/τις συνδέσεις  
Ονοµατεπώνυµο Συνδροµητή / 
Νόµιµου Εκπροσώπου  :  

Επωνυµία Εταιρείας :  

Αριθµός-οί  συνδέσεων προς 
µεταβίβαση:  

ΑΦΜ µεταβιβάζοντος:   Α.∆.Τ.:  

    Σε εταιρεία Επιθυµώ να µεταβιβάσω την-τις παραπάνω σύνδεση-σεις µου :    
     Σε ιδιώτη 

    
Στοιχεία αποδέκτη της/των συνδέσεων που µεταβιβάζονται 

Ονοµατεπώνυµο Αποδέκτη ή / 
Νόµιµου Εκπροσώπου :  

Επωνυµία Εταιρείας:  

ΑΦΜ αποδέκτη:   Α.∆.Τ.:  

Πληροφορίες και Όροι υλοποίησης του αιτήµατος µεταβίβασης 

Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι συµφωνούν από κοινού στην µεταβίβαση της/των παραπάνω σύνδεσης/συνδέσεων από τον 
πρώτο (µεταβιβάζοντα) προς τον δεύτερο (αποδέκτη), καθώς και στις παρακάτω προϋποθέσεις:  
1. Η διεκπεραίωση του παρόντος αιτήµατος, υπόκειται στις προϋποθέσεις έγκρισης από την Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ, 
όπως αυτές αναφέρονται στον όρο 4 της οικείας αίτησης συνδροµής (βλ. Αρ, Συµβολαίου Μεταβίβασης κατωτέρω). Οι 
συµβαλλόµενοι θα ενηµερωθούν για την εξέλιξη υλοποίησης του αιτήµατος, από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της 
Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ ή/και µέσω του σηµείου πώλησης στο οποίο υπέβαλλαν το αίτηµα.  
2. Στο διάστηµα που θα µεσολαβήσει µεταξύ της υποβολής του παρόντος αιτήµατος µεταβίβασης και της υλοποίησής του, 
καθώς και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υλοποίησης του αιτήµατος, οι συνδέσεις παραµένουν 
στην κυριότητα του µεταβιβάζοντα ο οποίος θα εξακολουθήσει να τιµολογείται  κατά τον συνήθη χρόνο (µηνιαία) και τρόπο 
και να είναι υπόχρεος εξόφλησης για την χρήση των υπηρεσιών και κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από την οικεία 
αίτηση συνδροµής. 
3. Για την υλοποίηση του παρόντος αιτήµατος, θα πρέπει να εξοφληθούν άµεσα οι τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του 
µεταβιβάζοντα προς την Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ.  
4. Aν δεν έχουν παρέλθει 12 τουλάχιστο µήνες από την αρχική σύνδεση ή/και την τελευταία ανανέωση συνδροµής µίας ή 
περισσότερων εκ των µεταβιβαζόµενων συνδέσεων, το ποσό της αναπόσβεστης επιδότησης, εφ’ όσον υπάρχει, θα 
µεταφερθεί στον αποδέκτη εκτός αν ο µεταβιβάζων συναινέσει στην καταβολή του στην Vodafone – Panafon ΑΕΕΤ, µε 
χρέωση στο λογαριασµό τελών κινητής τηλεφωνίας. 
5. Αν ο µεταβιβάζων δικαιούται επιδότηση για ανανέωση συνδροµής και δεν έχει κάνει χρήση αυτής, το ποσό αυτό µπορεί 
να το χρησιµοποιήσει ο αποδέκτης των συνδέσεων αυτών. 

Στοιχεία πληρωµής (Αρ. απόδειξης – Μητρώο – Ποσό – Ηµερ/νία)      –       Λοιπές Παρατηρήσεις: 

 

Ο  µ ε τ α β ι β ά ζ ω ν   τη σύνδεση Ο  α π ο δ έ κ τ η ς   της σύνδεσης 
     Αποδέχοµαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
     Αποδέχοµαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις και να  
καταβάλλω την αξία της αναπόσβεστης επιδότησης των 
συνδέσεων που µεταβιβάζω, ποσού _________€  

     Αποδέχοµαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
     Αποδέχοµαι τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τη µεταφορά 
σε εµένα της αξίας της αναπόσβεστης επιδότησης 
των συνδέσεων που αποδέχοµαι, ποσού _________€ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
  

   
Αρ. Συµβολαίου Μεταβίβασης Κωδικός Συνεργάτη Ηµεροµηνία 
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