
 

 

 
 
 
 
 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΥΗ ΝΔΟΤ ΜΔΛΟΤ 
“ΚΟΜΒΟ CLUB” 

 

ΚΩΔ. ΜΔΛΟΤ: 
ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ “ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ” 

ΜΟΡΥΗ:  ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ         ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

ΟΝΟΜΑ:  

ΔΠΩΝΤΜΟ:  

ΔΙΔΤΘΤΝΗ:  

ΠΟΛΗ:  

Σ.Κ.:  

ΣΗΛΔΥΩΝΟ:  

ΣΗΛΔΥΩΝΟ 2:  

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΥΩΝΟ:  

E-MAIL:  

MSN:  

WEB SITE:  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:  

 
σμτωμώ και απξδέυξμαι όςι:  

- Η «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» θα επενεογάζεςαι για ρκξπξύπ εμπξοικξύπ και επικξιμωμιακξύπ ςα 

παοαπάμω ρςξιυεία πξσ έουξμςαι ειπ γμώρη ςηπ, βάρει ςηπ ωπ άμω αίςηρηπ. 

- Έυω δικαίωμα ποόρβαρηπ ή/και αμςίοοηρηπ ρςημ πεοαιςέοω επενεογαρία ςωμ ρςξιυείωμ μξσ βάρει ςωμ 

άοθοωμ 12 και 13 ςξσ μ. 2472/1977. 

- Μπξοώ μα απεσθσμθώ, ποξκειμέμξσ μα αρκήρω ςα καςά ςα άοθοα 12 και 13 ςξσ μ. 2472/1977 

δικαιώμαςά μξσ, ρςξ καςάρςημα «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» ρσμπληοώμξμςαπ ςημ ρυεςική αίςηρη. 

                  ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΜΔΛΟΤ                                 ΣΟΠΟ                             ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 



 

 

 

 

 

ΚΑΡΣΑ ΜΔΛΟΤ “ΚΟΜΒΟ CLUB” 
 

 
 

 

Όροι εμπιστευτικότητας της κάρτας μέλους «ΚΟΜΒΟ CLUB» 

 

1. O κάςξυξπ ςηπ κάοςαπ απξλαμβάμει ςα εκάρςξςε ποξμόμια πξσ ξοίζξμςαι από ςημ «ΚΟΜΒΟ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ», η ξπξία και διαςηοεί ςξ δικαίωμα μα απξρύοει από ςημ κσκλξτξοία ςημ εμ 

λόγω κάοςα ξπξςεδήπξςε, ρύμτωμα με ςημ εμπξοική ςηπ πξλιςική.  

2. Για ςημ απόδξρη ςωμ ποξρτξοώμ ςηπ κάοςαπ είμαι απαοαίςηςη η επίδεινή ςηπ. ε πεοίπςωρη 

απώλειαπ ςηπ κάοςαπ ραπ επικξιμωμήρςε με ςξ καςάρςημα «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ». 

3. Ο κάςξυξπ ςηπ κάοςαπ επιςοέπει ρςημ «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» μα ρσγκεμςοώμει, διαςηοεί και 

επενεογάζεςαι ςα ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςημ αίςηρη εγγοατήπ. Η «ΚΟΜΒΟ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» εγγσάςαι ςημ ποξρςαρία ςωμ ρςξιυείωμ ασςώμ ςόρξ από ςοίςξσπ όρξ και από 

ξπξιαδήπξςε παοάμξμη ποόρβαρη και αθέμιςη επενεογαρία, καθώπ και ςη υοήρη ςξσπ 

απξκλειρςικά και μόμξ για εμπξοικξύπ και επικξιμωμιακξύπ ρκξπξύπ.  

4. Ο κάςξυξπ ςηπ κάοςαπ έυει ςη δσμαςόςηςα, αμ επιθσμεί, μα ςοξπξπξιήρει ή μα ζηςήρει ςη 

διαγοατή ςωμ ρςξιυείωμ πξσ ςξμ ατξοξύμ, ρσμπληοώμξμςαπ ρυεςική αίςηρη, πξσ μπξοεί μα 

ποξμηθεσςεί από ςξ καςάρςημα «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ».  

5. Για ξπξιαδήπξςε πληοξτξοία επικξιμωμήρςε μαζί μαπ ρςξ ςηλ. 2283021201 ή ρςξ e-mail 

club@e-komvos.gr 

 
                   

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΣΟΦΟΤ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

      Καλώς ήρθατε  
   στο “ΚΟΜΒΟ CLUB” 

 

Θέλξμςαπ μα αμςαπξδώρξσμε ςημ ιδιαίςεοη ποξςίμηρη πξσ μαπ δείυμεςε καθημεοιμά, δημιξσογήραμε για 

εράπ έμα Club ποξμξμίωμ πξσ θα ραπ αμςαμείβει για ςιπ αγξοέπ ραπ.  

Κάθε τξοά πξσ αγξοάζεςε ποξϊόμςα από ςξ καςάρςημά μαπ, ασςόμαςα ρσγκεμςοώμεςε πόμςξσπ ςξσπ ξπξίξσπ 

μπξοείςε μα εναογσοώρεςε με δώοα και δωοξεπιςαγέπ.  

Σα ποξμόμιά ραπ είμαι:  

- Δωοεάμ κάοςα μέλξσπ με ςα ποξρωπικά ραπ ρςξιυεία 

- Ασςόμαςη ρσλλξγή πόμςωμ με ςημ αγξοά ποξϊόμςωμ 

- Διδικέπ εκπςώρειπ ρε ποξϊόμςα ποξρτξοώμ 

- Ασςόμαςη ρσμμεςξυή ρε κληοώρειπ  

- Δωοεάμ e-mail ςηπ μξοτήπ onoma@e-komvos.gr  

- Δωοεάμ υώοξπ ρςξ internet για ςημ τιλξνεμία ςωμ ποξρωπικώμ ραπ ρελίδωμ (web sites) 

- Διδικέπ εκπςώρειπ ρε ρσμεογαζόμεμα καςαρςήμαςα ςηπ Σήμξσ 

Σξ μόμξ πξσ υοειάζεςαι μα κάμεςε είμαι μα επιδεικμύεςε ςημ παοακάςω κάοςα ρε κάθε αγξοά ραπ και… μα 

εναογσοώμεςε ςξσπ πόμςξσπ ραπ!! 

 

 

ας ευχαριστούμε για τημ προτίμησή σας… 
 
 
Όροι εμπιστευτικότητας της κάρτας μέλους «ΚΟΜΒΟ CLUB» 
1. O κάςξυξπ ςηπ κάοςαπ απξλαμβάμει ςα εκάρςξςε ποξμόμια πξσ ξοίζξμςαι από ςημ «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ», η ξπξία και 

διαςηοεί ςξ δικαίωμα μα απξρύοει από ςημ κσκλξτξοία ςημ εμ λόγω κάοςα ξπξςεδήπξςε, ρύμτωμα με ςημ εμπξοική ςηπ 
πξλιςική.  

2. Για ςημ απόδξρη ςωμ ποξρτξοώμ ςηπ κάοςαπ είμαι απαοαίςηςη η επίδεινή ςηπ. ε πεοίπςωρη απώλειαπ ςηπ κάοςαπ ραπ 
επικξιμωμήρςε με ςξ καςάρςημα «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ». 

3. Ο κάςξυξπ ςηπ κάοςαπ επιςοέπει ρςημ «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» μα ρσγκεμςοώμει, διαςηοεί και επενεογάζεςαι ςα ρςξιυεία 
πξσ αματέοξμςαι ρςημ αίςηρη εγγοατήπ. Η «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» εγγσάςαι ςημ ποξρςαρία ςωμ ρςξιυείωμ ασςώμ ςόρξ 
από ςοίςξσπ όρξ και από ξπξιαδήπξςε παοάμξμη ποόρβαρη και αθέμιςη επενεογαρία, καθώπ και ςη υοήρη ςξσπ 
απξκλειρςικά και μόμξ για εμπξοικξύπ και επικξιμωμιακξύπ ρκξπξύπ.  

4. Ο κάςξυξπ ςηπ κάοςαπ έυει ςη δσμαςόςηςα, αμ επιθσμεί, μα ςοξπξπξιήρει ή μα ζηςήρει ςη διαγοατή ςωμ ρςξιυείωμ πξσ ςξμ 
ατξοξύμ, ρσμπληοώμξμςαπ ρυεςική αίςηρη, πξσ μπξοεί μα ποξμηθεσςεί από ςξ καςάρςημα «ΚΟΜΒΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ».  

5. Για ξπξιαδήπξςε πληοξτξοία επικξιμωμήρςε μαζί μαπ ρςξ ςηλ. 2283021201 ή ρςξ e-mail club@e-komvos.gr 


