
 
 

 

Αίτηση για Βεβαίωση Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού 

Για την αίτηση βεβαίωσης αντίστοιχης έκδοσης και εξοπλισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 
παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: ________________________________ 

Επάγγελμα: __________________________________________________ 

Επιτηδευματίας  
Ιδιώτης 
 
Οδός: __________________________________________________ Αριθμός: ________________ 

Πόλη: ___________________________ T.K.: ___________  Πόλη: ____________________ 

E-mail: __________________________ Τηλέφωνο: _____________________ 

 
ΑΦΜ: ___________________________  ΔΟΥ: ____________________________ 
 
 
 
Τύπος οχήματος (επιλέξτε): 
Ι.Χ. Επιβατικό  
Επαγγελματικό 
 
Μάρκα οχήματος (επιβεβαιώστε): 
SsangYong 
 
Αριθμός πλαισίου: ____________________________________________ 
 
Τελωνείο προορισμού: _______________________________________ 
 
Επιπλέον της παρούσας αίτησης είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 Απόδειξη πληρωμής παραβόλου 24,80 ευρώ 
 Αντίγραφο Δελτίου Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) 
 
 
 

 

Α. Στοιχεία Αιτούντος 

B. Στοιχεία Οχήματος 

Τα ανωτέρω 3 αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ssangyong-form@ssangyong.gr 



 
Το παρόν υπογράφεται με την Αίτηση για Βεβαίωση Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού μεταχειρισμένων οχημάτων 

 

Έντυπο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

1. H επίσημη και αποκλειστική Εισαγωγέας SsangYong στην Ελλάδα, εταιρεία με την επωνυμία «CHEVELLAS, 
Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» και τον διακριτικό τίτλο «CHEVELLAS 
Α.Ε.» (έδρα: Λ. Κηφισού 138-140 Περιστέρι T.K. 12132, Α.Φ.Μ. 094400726, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 
1724101000), εφεξής η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας», σας ενημερώνει ότι δύναται να συλλέξει, επεξεργάζεται και 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα, εφεξής τα «Δεδομένα», που προσδιορίζονται στην παρούσα Αίτηση για Βεβαίωση 
Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού μεταχειρισμένων οχημάτων, καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
υποβολή και διεκπεραίωση του υποβληθέντος αιτήματός σας. Η παροχή των Δεδομένων αποτελεί απαίτηση για την 
διεκπεραίωση του αιτήματός σας και η μη παροχή τους θα την καταστήσει ανέφικτη. 
2. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων συνίσταται στην ηλεκτρονική λήψη της ως άνω Αίτησης, έκδοση 
της Βεβαίωσης Αντίστοιχης Έκδοσης και Εξοπλισμού μεταχειρισμένων οχημάτων, αποστολή της Βεβαίωσης στο email 
που έχετε υποδείξει στο Έντυπο της Αίτησης και διαβίβασή της στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή όπως έχετε υποδείξει 
στο Έντυπο της Αίτησης. 
3. Εκτός των προαναφερομένων σκοπών επεξεργασίας, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν θα επεξεργαστεί -σε 
περίπτωση ρητής συγκατάθεσης - τα Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα Δεδομένα ενδέχεται να τύχουν 
επεξεργασίας από άλλες εταιρείες εντός της ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.), που θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό 
της ως εκτελούσες την επεξεργασία και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν θα 
διαβιβάσει τα Δεδομένα σε άλλους αποδέκτες πλην των αναφερομένων ή σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε.  
4. Σημειωτέον ότι κάθε συγκατάθεση σας δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης και 
μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.   
5. Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως 
απορρέουν από τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679, δηλαδή του 
δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και 
εναντίωσης, μπορείτε να στείλετε συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (Περιστέρι Αττικής, 
Λ. Κηφισού αρ. 138-140, Τ.Κ. 12131, τηλ. 210-5706860, Δευ-Παρ 09-17.00, www.ssangyong)  
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο 
για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντας σας 
γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή για τους λόγους, που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και 
την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας εφαρμόζει 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των Δεδομένων. Έλαβα γνώση και 
συναινώ ή δεν συναινώ κατά τα ανωτέρω. Υπογράφεται ένα πρωτότυπο και παρέχεται αντίγραφο. 

Ονοματεπώνυμο πελάτη  _______________________________ 

Ημερομηνία    _______________________________  

Υπογραφή   _______________________________  

 
 


