
ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Για τελωνειακή χρήση 

 
Προς : Νικ. Ι.Θεοχαράκης Α.Ε. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

Επώνυμο :                                                Όνομα  :  

Διεύθυνση :  ΤΚ:                               

Περιοχή : Τηλ. επικοινωνίας :  

E-mail :  Α.Φ.Μ. :  

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

Μάρκα εισαγ. Αυτ/του :  NISSAN 

Μοντέλο :  Έκδοση :  

Αριθμός πλαισίου :  
                 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

Αρμόδιο Τελωνείο :  

E-mail :  

 
ΧΡΕΩΣΗ: 20€ + ΦΠΑ = 24,8€ 
Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει σε μια από τις παρακάτω τράπεζες : 

 
             ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ SWIFT CODE 

ΕΤΕ GR4601101290000012947015264 ETHNGRAA 

EUROBANK GR5702600620000180200109794 ERBKGRAA 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3401720110005011000045543 PIRBGRAAXXX 

ALPHABANK GR2601401060106002002005570 CRBAGRAA106 

 

 
 
Παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν Αίτημα Χορήγησης Βεβαίωσης 
Εξοπλισμού συνοδευόμενο από αντίγραφα Δ.Α.Ο. και καταθετηρίου στο e-mail 
customercare@nissan.gr. 

 
 
 

 
Απόδειξη :        
 

 
Τιμ. Παροχής υπ. :  



 
Όροι Χρήσης/Πληροφορίες 
 
>η χρέωση για την έκδοση βεβαίωσης είναι 20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 
 
>ο χρόνος έκδοσης της βεβαίωσης υπολογίζεται σε δύο (2) εβδομάδες από την 
παραλαβή ορθώς συμπληρωμένου αιτήματος που συνοδεύεται από ΔΑΟ και 
καταθετήριο του ποσού χρέωσης. 
 
> οι βεβαιώσεις προσδιορίζουν το ίδιο ή πλέον συναφές μοντέλο /έκδοση στον 
ιστορικό τιμοκατάλογο ΛΤΠΦ του έτους πρώτης ταξινόμησης του οχήματος που έχει 
κατατεθεί στην Υπ. Αξιών, όπως και τον εξτρά εξοπλισμό σε σχέση με αυτή (την 
ελληνική έκδοση). 
 
> Οι βεβαιώσεις αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, ενώ 
κοινοποιούνται επίσης στα αρμόδια τελωνεία. 
 
>η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. παρέχει την βεβαίωση αποκλειστικά προς χρήση κατά τη 
διαδικασία εκτελωνισμού μεταχειρισμένου οχήματος. Η ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται 
να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα και 
διαθεσιμότητα, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για 
τα παρεχόμενα στοιχεία. 
 
> με την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο αιτών αποδέχεται τον 
έλεγχο από την εταιρία της προέλευσης του μηνύματός του και τη χρήση αυτού για 
την εξυπηρέτηση του αιτούντος. Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς 
υπολογιστών η εταιρία ενδέχεται να μην ανοίξει και να διαγράψει οποιοδήποτε 
αρχείο της αποσταλεί με μήνυμα, ειδικά όταν η πηγή προέλευσής του δεν 
αναγνωρίζεται. 
 
>τα προσωπικά δεδομένα που ο αιτών αυτοβούλως χορηγεί στην 
ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. με την παρούσα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
ικανοποίηση του αιτήματος του και δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε επεξεργασίας 
πέραν της αναγκαίας για τον παραπάνω σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.  παρακαλούμε ανατρέξτε στην διεύθυνση 
https://www.nissan.gr/gdpr.html 
 


