
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εργοστασιακής Έκδοσης για τον προσδιορισμό της Λιανικής
Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) που απαιτείται  για τον εκτελωνισμό οχημάτων παλαιότερων
ετών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και την αποστείλετε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) piaggiohellas@gr.piaggio.com. 

Για την επεξεργασία της αίτησης και την αποστολή της αιτηθείσας βεβαίωσης θα πρέπει: 

Α. όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης που είναι μαρκαρισμένα με αστερίσκο (*) να είναι
συμπληρωμένα

Β. να αποσταλεί οπωσδήποτε αντίγραφο ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος) με το δηλωμένο
τελωνείο προορισμού

Γ. να έχει εξοφληθεί το αντίτιμο που ορίζεται σε 20 ευρώ (24,8 με ΦΠΑ) και να αποσταλεί
το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.  Το ορισθέν
αντίτιμο αφορά αποκλειστικά το κόστος επεξεργασίας της αίτησης και δεν περιλαμβάνει
τυχόν επιπρόσθετα έξοδα ή προμήθειες που μπορεί να χρεώνονται από την τράπεζα με
την οποία συνεργάζεστε.

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους πιο κάτω λογαριασμούς της Piaggio Hellas
AE, αναφέροντας οπωσδήποτε στην αιτιολογία 

 το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και 
 τον αριθμό πλαισίου του οχήματος της βεβαίωσης.


Eurobank GR14 0260 2010 0009 3020 0257 646
Εθνική Τράπεζα GR74 0110 1100 0000 1104 7025 819
Alpha bank GR80 0140 1120 1120 0232 0000 190

Η βεβαίωση θα χορηγείται εντός 2 εβδομάδων από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Σε περίπτωση που η λήξη των 2 εβδομάδων συμπίπτει με αργία, η αποστολή θα γίνεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

mailto:piaggiohellas@gr.piaggio.com


ΑΙΤΗΣΗ   ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Τύπος Οχήματος * Αριθμός Πλαισίου *

                        

Μάρκα * Μοντέλο *

  

Όνομα * Επίθετο *

Διεύθυνση * Ταχυδρομικός Κώδικας *

 

Πόλη *  Χώρα *

 

Email * Τηλέφωνο 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε όπως συμπληρώστε επίσης 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία Επιχείρησης ΑΦΜ

  

Γ.Ε.ΜΗ. Δ.Ο.Υ. 

 

Σχόλια



Ενημερώθηκα σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία
των  προσωπικών  δεδομένων,  καθώς  και  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  αυτών  των  δεδομένων
(“GDPR”) σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας  Αποδέχομαι   

Γνωρίζω ότι η συγκατάθεση παρέχεται έγκυρα αν η ηλικία μου είναι ίδια ή μεγαλύτερη των 16
ετών. Επί του συγκεκριμένου, συμπληρώνοντας το πεδίο που αναφέρεται παρακάτω, δηλώνω ότι
έχω φτάσει σε αυτό το όριο ηλικίας. Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
μου  για  σκοπούς  μάρκετινγκ,  σύμφωνα  με  το  σημείο  3.3  της  Πληροφόρησης,  μέσω
αυτοματοποιημένων  μεθόδων  (όπως  μηνύματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  sms,  mms,
ειδοποιήσεις push και κοινωνικά δίκτυα) και συμβατικών (όπως εγγράφως μέσω ταχυδρομείου
και τηλεφωνήματα μέσω τηλεφωνητή).

Αποδέχομαι      

https://www.piaggio.com/gr_EL/pages/legal-information/
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