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 Ο Συνεταιρισμός αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τηλεφωνίας προς τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους 

και παρέχει νέα προγράμματα για κάθε ανάγκη. Στις παρακάτω παροχές μπορούμε να εντάξουμε 

οποιαδήποτε είδους σύνδεση ή καρτοκινητό έχουμε, ανεξαρτήτως δικτύου που χρησιμοποιούμε σήμερα 

και να επωφεληθούμε των πολύ σημαντικών εκπτώσεων που μας προσφέρονται. 

Ειδική προσφορά κινητής τηλεφωνίας 

 

 

 
 

*Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%. 
**Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 12 μήνες σε όλα τα προγράμματα εκτός του Vodafone Giga Business Ulnimited Ultra για το 

οποίο είναι 18 μήνες. 
 

 

Vodafone 

Giga Business 

Unlimited 

Ultra 
 

 

➢ Απεριόριστα Εθνικά κινητά  

➢ Απεριόριστα Εθνικά σταθερά  

➢ Απεριόριστα sms προς όλα 

τα δίκτυα 

➢ Απεριόριστο Internet σε 

Ελλάδα και ΕΕ 

➢ Απεριόριστες ενδοεταιρικές 

κλήσεις        

➢ 500’ προς Διεθνή σταθερά 

και κινητά  

➢ 18μηνο συμβόλαιο 

Μηνιαίο πάγιο  

88.48€ 

29.20 € 
 

Με δωρεάν συσκευή   

REALME C21Y 4/64GB DS 

 

 

My Business 

RED 1 

 
 

➢ 1500 ' προς Εθνικά κινητά  

➢ 1500' προς Εθνικά σταθερά  

➢ 1500 sms προς όλα τα δίκτυα 

➢ 2GB Internet  

➢ 100’ προς Διεθνή σταθερά  

➢ 30’ προς Διεθνή κινητά  

➢ Απεριόριστες ενδοεταιρικές 

κλήσεις           

➢ 12μηνο συμβόλαιο  

Μηνιαίο πάγιο  

100.93€ 
 

28.25 € 
Με επιδότηση συσκευής155€  

ή 

20.80€ 
Χωρίς επιδότηση συσκευής 

 

My Business 3  
& 

 

 

➢ 500' προς Εθνικά κινητά  

➢ 1500' προς Εθνικά 

σταθερά  

➢ Απεριόριστες 

ενδοεταιρικές κλήσεις   

➢ 12μηνο συμβόλαιο          

 

Μηνιαίο πάγιο  

100.22€ 
 

21.00€  

 

Με επιδότηση συσκευής 

88€  

 

150 sms 
προς όλα 

τα δίκτυα 

10.4GB 

Internet 
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Επιπλέον προγράμματα κινητής τηλεφωνίας 

 

 *Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%. 
**Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 12 μήνες σε όλα τα προγράμματα εκτός του Vodafone Giga Business Ulnimited Ultra για το 

οποίο είναι 18 μήνες. 

Πρόγραμμα 
Χρήσης My Business 

1 
My Business 

2 
My Business 

3 

 
 

My Business 
4 

 
 

My Business RED 
1 

Μηνιαίο πάγιο 24.75€ 36.85€ 48.40€ 60.50€ 100.93€ 

Πάγιο με έκπτωση 5.95€ 8.50€ 15.97€ 21.20€ 28.25€ 

Επιδότηση για 
αγορά συσκευής 
MONO ΓΙΑ ΝΕΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ & 
ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΕΣ 

-- -- 88€ 

 
148€ 

 

155€ 

Επιδότηση 
αγοράς συσκευής 
κινητού ή tablet 
ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για το ποσό επιδότησης που δικαιούστε βάσει του 

προγράμματος χρήσης σας. 

Εθνικές κλήσεις 
προς κινητά  

100΄ 

300΄ 500’ 1000΄ 1500’ 

Εθνικές κλήσεις 
προς  σταθερά 

1500’ 1500’ 1500’ 1500’ 

Ενδοεταιρικές 
κλήσεις 

Απεριόριστες Δωρεάν 

SMS προς εθνικά 
κινητά 

-- -- -- -- 
1500 

Mobile Internet 
στο κινητό 

-- 200ΜΒ 400ΜΒ 600ΜΒ 2GB 

Διεθνείς κλήσεις -- -- -- 
 

-- 

100’ προς 

σταθερά και 30’ 

προς κινητά 

Επιλογή επιπλέον 

internet  

5GB  με πάγιo από 25.85€ μόνο με 2.60€ 

10GB με πάγιο από 37.95€  μόνο με 3.80€   

20GB  με πάγιο από 43.45€  μόνο με  4.35€ 

Πακέτο Δωρεάν 

SMS 150 SMS μόνο με 1.24€ X 
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Προσφορά Σταθερής Τηλεφωνίας   

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φορητό Internet για σύνδεση Κινητών/Υπολογιστών/Tablet 

*Μόλις καταναλωθούν τα 30GB του βασικού προγράμματος, σταματάει η κατανάλωση δεδομένων και κόβεται η σύνδεση 
αυτόματα , για προστασία από επιπρόσθετες χρεώσεις. 
                      

                                                                                           
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
Η ανωτέρω προσφορά ΔΕΝ διατίθεται απο την αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone  

 

        Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 

Πρόγραμμα 

Χρήσης 

VF One Net 
Office ADSL  

VF One Net 
Office VDSL 30 

VF One Net 
Office VDSL 50 

VF One Net 
Office Fiber 100 

Αρχικό Πάγιο 32.30 €   38.85 € 44.05 € 52.90 € 

Πάγιο με 

Έκπτωση 
         18.90€ 21.80 € 23.30 € 28.60 € 

Προς εθνικά  

σταθερά 
Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα 

Προς εθνικά 

κινητά 
400’ 400’ 400’ 400’ 

Internet έως 24 Mbps  30 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 

Τέλη 

Ενεργοποίησης 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Router ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Πρόγραμμα Χρήσης Πάγιο με Έκπτωση  Διάρκεια Συμβολαίου 

30GB 10,45€ 12 μήνες 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  40.32€  0€ 

Με κάθε νέα σύνδεση ή φορητοτητα δώρο  και ένα ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-1611GRH         

 

     Δωρεάν Vodafone Hotspot 



                           

  Page 4 of 22 

 

 

Ειδική προσφορά Ασύρματου Internet 

                                                         

Απολαύστε την απίστευτη εμπειρία του γρήγορου Internet στο δίκτυο της Vodafone και 

αποκτήστε ένα tablet σε προνομιακή τιμή. 

 

 

     

                                                                     
                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

      

 

*Στα προγράμματα 5GB & 10GB δεν κόβεται αυτόματα η σύνδεση μετά την κατανάλωση των δεδομένων , δίνεται η       

δυνατότητα για ενημέρωση μέσω SMS για το 80% & 100% της χρήσης σε κινητό τηλέφωνο της επιλογής σας 

**Στο πρόγραμμα 30GB μόλις καταναλωθούν τα 30GB του βασικού προγράμματος, σταματάει η κατανάλωση δεδομένων 

και κόβεται η σύνδεση αυτόματα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη 

Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης υπολοίπου μέσω του My Account. 

 

 

 

  
Η ανωτέρω προσφορά ΔΕΝ διατίθεται απο την αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone  

 

           Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 

 

 

Πρόγραμμα Χρήσης 5GB* 

 

10GB* 

Αρχικό Μηνιαίο Πάγιο 25€ 35€ 

Μηνιαίο Πάγιο με Έκπτωση 10.50€ 12.60€ 

Επιδότηση για αγορά tablet  145€ 176€ 

Διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες 24 μήνες 
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                                                            ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του……………………………………. 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..…………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………….Σταθερό Τηλ………………………………... 

Εmail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*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. My Business 1 από 24.75€ μόνο με 5.95€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο συμβόλαιο                    
2. My Business 2 από 36.85€ μόνο με 8.50€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο συμβόλαιο                                       
3. My Business 3 από 48.40 € μόνο με 15.97€ με επιδότηση συσκευής 88€ 12μηνο συμβόλαιο   
4. My Business 4 από 60.50 € μόνο με 21.20€ με επιδότηση συσκευής 148.80€ 12μηνο συμβόλαιο   
5. My Business Red 1 New από 100.93€ μόνο με 28.25€ με επιδότηση συσκευής 155€ 12μηνο συμβόλαιο                    
6. My Business Red 1 New από 100.93€ μόνο με 20.80€ χωρίς επιδότηση συσκευής 12μηνο συμβόλαιο                                      
7. Vodafone Giga Business Unlimited Ultra από 88.48€ μόνο με 29.20€ με δωρεάν συσκευή 18μηνο 
συμβόλαιο                                                                        
  
 ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: …………………………………………………………………. 
 
               Επιλογή επιπλέον internet 5GB από 25.85€ μόνο με 2.60€                
               Επιλογή επιπλέον internet 10GB από 37.95€ μόνο με 3.80€ 
               Επιλογή επιπλέον internet 20GB από 43.45€ μόνο με 4.35€ 
               Επιλογή επιπλέον 150 sms μόνο με 1.24€ 
           

*Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10%. 

 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του συμβολαίου σας επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό επιδότησης 
& με το αναπόσβεστο ποσό από τα υπολειπόμενα πάγια. 

 
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 μου αποσταλούν οι κάρτες SIM: 

Οδός ………………………………………………………………………………..Αριθμός………………………………….. 

Περιοχή …………………………….................................................Τ.Κ.…………………………………………..               
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 
 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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: 
https://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   

• μέσω viber στο 6951009090 
 

 

Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 

 

 

  

  

  

 

 

mailto:info@slvnet.gr
https://www.slvnet.gr/
mailto:info@slvnet.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του……………………………………. 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..…………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………Σταθερό τηλ……………………………………. 

Εmail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ KAΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕMAIL για την ορθή εκτέλεση της αίτησης  

                       
 
                 Επιλογή νέας σύνδεσης ασύρματου internet 30GB με ειδικό πάγιο 10.45 € για 12μήνες 
 
 
        
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ( Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) 
 

• Usb Stick 4G 

• Vodafone Hotspot 4G        
 

 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποστέλλονται οι λογαριασμοί: 

Οδός………………………………………………………………………………..Αριθμός………………………….... 

Περιοχή…………………………………………………………………………...Τ.Κ……………………………………. 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου μου αποσταλούν οι κάρτες SIM: 

Οδός ………………………………………………………………………………..Αριθμός…………………………….. 

Περιοχή …………………………….................................................Τ.Κ.…………………………………….    

 
 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του συμβολαίου σας επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό 
επιδότησης & με το αναπόσβεστο ποσό από τα υπολειπόμενα πάγια. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚAIOΛΟΓΗΤΙΚΑ: Φόρμα δήλωσης στοιχείων ,Ταυτότητα ,Αποδεικτικό αφμ( 
Εκκαθαριστικό , ΔΕΚΟ),Λογαριασμό κινητού(εφόσον πρόκειται για μεταφορά συμβολαίου από άλλο 
δίκτυο) 
 
 
 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 
 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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.  
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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                       

 
 
 
 
 

Ηµ/νία. ......../….../………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………….    
 
 
 

  Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 

 

 

 

Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 
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                                                                               ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                                                                        

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του.…………………………………… 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..…………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………Σταθερό τηλ…………………………………….. 

Εmail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κινητό τηλέφωνο για ενημέρωση στο 80% & 100% της κατανάλωσης………………………………………………………… 

*ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ KAΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕMAIL για την ορθή εκτέλεση της αίτησης  

               
                            
                       
      Επιλογή σύνδεσης ασύρματου internet 5GB με ειδικό πάγιο 10.50€ για 24 μήνες με επιδότηση 145€ 
 

            
       Επιλογή σύνδεσης ασύρματου internet 10GB με ειδικό πάγιο 12.60€ για 24 μήνες με επιδότηση 176€ 
 
 
      Επιλογή σύνδεσης ασύρματου internet 30GB με ειδικό πάγιο 10.45€ για 12 μήνες με δωρεάν     
Hotspot 4G 

 
 
  ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (5GB & 10GB):…………………………………………………………………………………….. 
  ΔΩΡΕΑΝ HOTSPOT 4G ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30GB 
 
 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του συμβολαίου σας επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό επιδότησης 
& με το αναπόσβεστο ποσό από τα υπολειπόμενα πάγια . 
 
    * Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.  

 
 
        ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚAIOΛΟΓΗΤΙΚΑ:  
       Φόρμα δήλωσης στοιχείων ,Ταυτότητα ,Αποδεικτικό ΑΦΜ  

 

 

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……………………………………….. 
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 
 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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                       

 

 

Ηµ/νία. ......../….../………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………….    
 
 
  Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 
 

 
Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 
Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%. 

Δωρεάν τα τέλη ενεργοποίησης   ΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΗ VOIP 

 
     

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του ………………………………………… 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..………………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………….Σταθερό τηλ………………………………………  

Εmail………………………………………………………………………………………………….ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ……………………………………….. 

 

Επιθυμώ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.       

Επιθυμώ την μεταφορά του αριθμού......………………………………στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.   

Σε ποιο δίκτυο είναι τώρα ....…………………………....………………………….. 

Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου σας ,επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό     

από τα υπολειπόμενα πάγια . 

 
*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

      
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Φωτοτυπία ταυτότητας (και φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου της τηλεφωνικής γραμμής σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός), τελευταίο λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, αποδεικτικό διεύθυνσης . 

Προς εθνικά σταθερά Απεριόριστα 

Προς εθνικά κινητά 400’ 

Internet έως 24Mbps 

Πάγιο €32,30  €18.90 

 Διεύθυνση στην οποία λειτουργεί ήδη η τηλεφωνική γραμμή : (Μόνο για μεταφορά αριθμού)  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή……………………………….Τ.Κ…………………  

Διεύθυνση στην οποία θα συνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή :  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή………………………………..Τ.Κ………………. 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποστέλλονται οι λογαριασμοί:  

Οδός …………………………………………………………….Αριθμός…………………Περιοχή ……………………...........Τ.Κ.……………… 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποσταλεί ο εξοπλισμός:  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός…………………Περιοχή…………………………………………….Τ.Κ…………………. 

Vodafone One Net Office adsl 
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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 
3.Στην περίπτωση που παραπάνω δήλωσα ότι επιθυμώ την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών μου , παρέχω ρητά την 

συγκατάθεση μου στην VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ AEET για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών μου εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημερών)και αναγνωρίζω ότι θα απολέσω το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις 

ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίας μου , ήτοι ακόμη και πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας υπαναχώρησης. 

Ηµ/νία. ......../….../………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………….    
 
 

        Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 

 

 

 

  

  

  

mailto:info@slvnet.gr
http://www.slvnet.gr/
mailto:info@slvnet.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 
Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%. 

Δωρεάν τα τέλη ενεργοποίησης   ΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΗ VOIP 

 
     

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του ………………………………………… 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..………………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………….Σταθερό τηλ………………………………………  

Εmail………………………………………………………………………………………………….ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ……………………………………….. 

 

Επιθυμώ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.       

Επιθυμώ την μεταφορά του αριθμού......………………………………στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.   

Σε ποιο δίκτυο είναι τώρα ....…………………………....………………………….. 

Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου σας ,επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό     

από τα υπολειπόμενα πάγια . 

*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

      
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Φωτοτυπία ταυτότητας (και φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου της τηλεφωνικής γραμμής σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός), τελευταίο λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, αποδεικτικό διεύθυνσης . 

  

  

  

  

Προς εθνικά σταθερά  Απεριόριστα 

Προς εθνικά κινητά 400’ 

Internet 30Mbps 

Πάγιο €38.85  €21.80 

 Διεύθυνση στην οποία λειτουργεί ήδη η τηλεφωνική γραμμή : (Μόνο για μεταφορά αριθμού)  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή……………………………….Τ.Κ…………………  

Διεύθυνση στην οποία θα συνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή :  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή………………………………..Τ.Κ………………. 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποστέλλονται οι λογαριασμοί:  

Οδός …………………………………………………………….Αριθμός…………………Περιοχή ……………………...........Τ.Κ.……………… 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποσταλεί ο εξοπλισμός:  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός…………………Περιοχή…………………………………………….Τ.Κ…………………. 

Vodafone One Net Office VDSL 30 
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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 
3.Στην περίπτωση που παραπάνω δήλωσα ότι επιθυμώ την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών μου , παρέχω ρητά την 

συγκατάθεση μου στην VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ AEET για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών μου εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημερών)και αναγνωρίζω ότι θα απολέσω το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις 

ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίας μου , ήτοι ακόμη και πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας υπαναχώρησης. 

Ηµ/νία. ......../….../………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………….    
 
 

        Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 

 

 

 

  

  

  

mailto:info@slvnet.gr
http://www.slvnet.gr/
mailto:info@slvnet.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 
 

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%. 

Δωρεάν τα τέλη ενεργοποίησης   ΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΗ VOIP 

 
     

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του ………………………………………… 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..………………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………….Σταθερό τηλ………………………………………  

Εmail………………………………………………………………………………………………….ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ……………………………………….. 

 

Επιθυμώ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.       

Επιθυμώ την μεταφορά του αριθμού......………………………………στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.   

Σε ποιο δίκτυο είναι τώρα ....…………………………....………………………….. 

Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου σας ,επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό     

από τα υπολειπόμενα πάγια . 

 
*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

      
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Φωτοτυπία ταυτότητας (και φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου της τηλεφωνικής γραμμής σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός), τελευταίο λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, αποδεικτικό διεύθυνσης . 

Προς εθνικά σταθερά  Απεριόριστα 

Προς εθνικά κινητά 400’ 

Internet 50Mbps 

Πάγιο €44,05  €23.30 

 Διεύθυνση στην οποία λειτουργεί ήδη η τηλεφωνική γραμμή : (Μόνο για μεταφορά αριθμού)  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή……………………………….Τ.Κ…………………  

Διεύθυνση στην οποία θα συνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή :  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή………………………………..Τ.Κ………………. 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποστέλλονται οι λογαριασμοί:  

Οδός …………………………………………………………….Αριθμός…………………Περιοχή ……………………...........Τ.Κ.……………… 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποσταλεί ο εξοπλισμός:  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός…………………Περιοχή…………………………………………….Τ.Κ…………………. 

Vodafone One Net Office VDSL 50 
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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 
3.Στην περίπτωση που παραπάνω δήλωσα ότι επιθυμώ την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών μου , παρέχω ρητά την 

συγκατάθεση μου στην VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ AEET για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών μου εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημερών)και αναγνωρίζω ότι θα απολέσω το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις 

ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίας μου , ήτοι ακόμη και πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας υπαναχώρησης. 

Ηµ/νία. ......../….../………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………….    
 
 

        Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 

 

 

 

  

  

  

mailto:info@slvnet.gr
http://www.slvnet.gr/
mailto:info@slvnet.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 
 
Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5%. 

Δωρεάν τα τέλη ενεργοποίησης   ΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΗ VOIP 

 
     

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………του ………………………………………… 

με ΑΔΤ…………………………..ΑΦΜ……………….……………ΔΟΥ………………..………………Ημ Γέννησης………………………………. 

Τόπος Γέννησης……………………………Κινητό τηλ……………………………………….Σταθερό τηλ………………………………………  

Εmail………………………………………………………………………………………………….ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ……………………………………….. 

 

Επιθυμώ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.       

Επιθυμώ την μεταφορά του αριθμού......………………………………στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone.   

Σε ποιο δίκτυο είναι τώρα ....…………………………....………………………….. 

Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου σας ,επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό     

από τα υπολειπόμενα πάγια . 

 
*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

      
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Φωτοτυπία ταυτότητας (και φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου της τηλεφωνικής γραμμής σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός), τελευταίο λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, αποδεικτικό διεύθυνσης . 

Προς εθνικά σταθερά  Απεριόριστα 

Προς εθνικά κινητά 400’ 

Internet έως 100Mbps 

Πάγιο €52.9  €28.60 

 Διεύθυνση στην οποία λειτουργεί ήδη η τηλεφωνική γραμμή : (Μόνο για μεταφορά αριθμού)  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή……………………………….Τ.Κ…………………  

Διεύθυνση στην οποία θα συνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή :  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός………………..Περιοχή………………………………..Τ.Κ………………. 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποστέλλονται οι λογαριασμοί:  

Οδός …………………………………………………………….Αριθμός…………………Περιοχή ……………………...........Τ.Κ.……………… 

Διεύθυνση που επιθυμώ να μου αποσταλεί ο εξοπλισμός:  

Οδός……………………………………………………………..Αριθμός…………………Περιοχή…………………………………………….Τ.Κ…………………. 

Vodafone One Net Office Fiber 100 
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ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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 
3.Στην περίπτωση που παραπάνω δήλωσα ότι επιθυμώ την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών μου , παρέχω ρητά την 

συγκατάθεση μου στην VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ AEET για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών μου εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημερών)και αναγνωρίζω ότι θα απολέσω το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις 

ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίας μου , ήτοι ακόμη και πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας υπαναχώρησης. 

Ηµ/νία. ......../….../………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………….    
 
 

        Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 

 

 

 

  

  

  

mailto:info@slvnet.gr
http://www.slvnet.gr/
mailto:info@slvnet.gr
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                                                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
O Kάτωθι υπογεγραμμένος __________________________________________  του________________ 

Με ΑΔΤ _________________________κινητό τηλέφωνο  επικοινωνίας___________________________ 

     Email    επικοινωνίας____________________________________________________________________  

και υπό την ιδιότητα του κατόχου συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι την ανανέωση συμβολαίου μου, που αφορά τα νούμερα κινητών που αναφέρονται 
παρακάτω: 
    
                Νούμερα Κινητών ή αριθμό συνδέσεων : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεσμεύομαι ότι ανανεώνω το συμβόλαιο μου των ανωτέρω αριθμών στο δίκτυο της Vodafone για 
12 μήνες και επιθυμώ να γίνει κατάθεση της επιδότησης, ποσού ……….. € ευρώ στον τραπεζικό μου 
λογαριασμό μου.  
Το ανωτέρω ποσό είναι τελικό και έχουν αφαιρεθεί τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα διαχείρισης. 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του συμβολαίου σας επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό 
επιδότησης & με το αναπόσβεστο ποσό από τα υπολειπόμενα πάγια ..  
 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

IBAN:                          
                          GR 
                                        

 

                         

 
               (όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά για την ορθή και έγκυρη ενημέρωση σας) 
 
 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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.  

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 

1. 

2. 

3. 

4. 
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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/  

 
 

 

Ηµ/νία. ......../….../………            

 

 

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως:  …………………………………………………………………………..                                             
 
 
 

  Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 

 
 

 
Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@slvnet.gr
http://www.slvnet.gr/
mailto:info@slvnet.gr
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                                                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
O Kάτωθι υπογεγραμμένος __________________________________________  του________________ 

Με ΑΔΤ _________________________κινητό τηλέφωνο  επικοινωνίας___________________________ 

     Email    επικοινωνίας____________________________________________________________________  

και υπό την ιδιότητα του κατόχου συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι την ανανέωση συμβολαίου μου, που αφορά τα νούμερα κινητών που αναφέρονται 
παρακάτω: 
 
              Νούμερα Κινητών ή αριθμό συνδέσεων : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεσμεύομαι ότι ανανεώνω το συμβόλαιο μου των ανωτέρω αριθμών στο δίκτυο της Vodafone για 
12 μήνες. Η συνολική επιδότηση για συσκευή /tablet είναι στα …... € 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης πριν τη λήξη του συμβολαίου σας επιβαρύνεστε με το αναπόσβεστο ποσό 
επιδότησης & με το αναπόσβεστο ποσό από τα υπολειπόμενα πάγια . 
 
               όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά για την ορθή και έγκυρη ενημέρωση σας) 
 
 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ:* 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ/SΜS/ EMAIL :                  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ 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. 
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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/  

 
 

 

Ηµ/νία. ......../….../………            

 

 

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως:  …………………………………………………………………………..                                             
 
 

  Αποστολή αιτημάτων : 

• ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένο υπογεγραμμένο το έντυπο) στο info@slvnet.gr   

• μέσω viber στο 6951009090 
 
 
 

 
 

Για πληροφορίες και νέα αιτήματα καλέστε στο 210-6614410. Ώρες επικοινωνίας 09:00 – 17:00 
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