
 
 

ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ e-PASS 
 

Στοιχεία Συνδροµητή 
 
Όνοµα: ......................................................................................................... 

Επώνυµο: .................................................................................................... 

Όνοµα Πατρός:............................................................................................ 

ΑΦΜ:...........................................................................................................  

Κωδικός Συνδροµητή: ................................................................................. 

Αριθµός e-PASS:.........................................................................................   

Αριθµός Κάρτας Τράπεζας Κύπρου: .......................................................... 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:...................................................................... 

Ποσό Ανανέωσης Λογαριασµού για κάθε συσκευή e-PASS: 30€......   50€......  100€......          

Άλλο (Σηµειώσατε): .....                                         

 
Αποδέχοµαι, δηλώνω, εξουσιοδοτώ και δίνω την πάγια εντολή και πληρεξουσιότητα στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. να εισπράττει 
από την ως άνω κάρτα το ποσό που όρισα για την Ανανέωση του Συνδροµητικού µου Λογαριασµού κάθε φορά που το υπόλοιπο του 
Συνδροµητικού Λογαριασµού φτάσει το ποσό των 15€ που είναι το Όριο Ανανέωσης Συνδροµητικού Λογαριασµού για τα επιβατικά 
Ι.Χ., ελαφρά εµπορικά οχήµατα ύψους έως 2,70µ και µικρά λεωφορεία µέχρι 15 θέσεις (κατηγορίες οχηµάτων Αττικής Οδού 2,3,4) ή το 
ποσό που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Τιµοκατάλογο Συνδροµητικών Προγραµµάτων για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχηµάτων. Το 
Ποσό και το όριο Ανανέωσης εξαρτώνται από τον αριθµό των συσκευών e-PASS ή και Καρτών Λογαριασµού που είναι συνδεδεµένες 
στο Συνδροµητικό Λογαριασµό. 
Για παράδειγµα, εάν υπάρχουν δύο συνδεδεµένες συσκευές e-PASS στο συνδροµητικό λογαριασµό και έχω επιλέξει ως ποσό 
ανανέωσης τα 30€, τότε το ποσό που θα χρεωθεί η κάρτα θα είναι 30€ x 2 = 60€ όταν το όριο αγγίξει τα 30€ (15€ x 2). 
 
Το συνολικό Ποσό Ανανέωσης και το Όριο Ανανέωσης του Συνδροµητικού Λογαριασµού, θα αναπροσαρµόζονται αυτόµατα και χωρίς 
άλλη εντολή µε κάθε αυξοµείωση του αριθµού συσκευών e-PASS ή/και Καρτών Λογαριασµού, που βρίσκονται συνδεδεµένες στο 
Συνδροµητικό Λογαριασµό µου και σύµφωνα µε την κατηγορία του οχήµατός µου, χωρίς άλλη ειδοποίηση από την  εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε. ή την Τράπεζα.  
 
Επιπλέον, υποχρεούµαι να κρατώ ενήµερη την Εταιρεία για τυχόν αλλαγή, ανανέωση ή απώλεια της κάρτας. 
 
Η παρούσα ισχύει έως τη βεβαιωµένη λήψη της κοινοποίησης στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της έγγραφης ανάκλησής της.   
 
Ο Συνδροµητής έχει τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 Ν. 
2472/1997. 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι µε την υπογραφή του παρόντος, εξουσιοδοτώ την Τράπεζα Κύπρου να µεταβιβάσει τα στοιχεία της κάρτας µου 
που αναγράφονται παραπάνω στην εταιρεία µε το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε., η οποία, δυνάµει σύµβασης µε την 
εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., έχει αναλάβει, στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας  ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., την είσπραξη εσόδων εκ 
διοδίων.  
  
∆ηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται παραπάνω είναι 
πλήρη και ακριβή. 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ..................................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:....................................... 
 
 

 


