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Kod handlowca
ID Punktu wyjścia

Nr ewidencyjny

o świadczenie Usługi kompleksowej
(Paliwo gazowe)

Umowa nr
zawarta w dniu

roku, pomiędzy:

Dane Klienta
1. imię i nazwisko
adres zamieszkania

ulica, osiedle, plac itp.
kod pocztowy

nr domu/lok./dz.
poczta

miejscowość

PESEL
seria, numer i nazwa
dokumentu tożsamości
reprezentowanym przez
pełnomocnika:

działającego na podstawie
pełnomocnictwa*

2. imię i nazwisko*
adres zamieszkania

ulica, osiedle, plac itp.
kod pocztowy

nr domu/lok./dz.
poczta

miejscowość

PESEL
seria, numer i nazwa
dokumentu tożsamości
reprezentowanym przez
pełnomocnika:

działającego na podstawie
pełnomocnictwa*

zwanym/zwaną/zwanymi dalej Klientem,
Adres korespondencyjny
adres

ulica, osiedle, plac itp.
kod pocztowy

miejscowość

adres e-mail

nr domu/lok./dz.
poczta
nr telefonu

a
Dane Sprzedawcy
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60 – 198 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000012483, NIP 777-0020-640, kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN, wpłacony w całości, którą reprezentuje:

zwaną dalej Sprzedawcą,
Adres korespondencyjny
adres

ulica, osiedle, plac itp.
kod pocztowy

nr domu/lok./dz.
miejscowość

adres e-mail
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Sprzedawca i Klient zwani są dalej łącznie Stronami, a z osobna - Stroną. Reprezentanci Stron oświadczają,
że działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania
zobowiązań wynikających z Umowy.
Wskazanie w oznaczeniu Strony Umowy, drugiej osoby po stronie Klienta jest dobrowolne. W przypadku
wskazania takiej osoby, będzie to oznaczało, że z chwilą podpisania Umowy przez osoby występujące
w Umowie po stronie Klienta, każda z tych osób jest upoważniona do wykonywania samodzielnie wszelkich praw
lub obowiązków wynikających z Umowy, a także do rozwiązania Umowy.*

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę na
rzecz Klienta Usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży Paliwa gazowego oraz zapewnieniu świadczenia
usługi dystrybucji do Miejsca odbioru (MO) na potrzeby obiektu, zwanego dalej Obiektem:
charakter Obiektu
adres Obiektu

2.

ulica, osiedle, plac itp.
kod pocztowy

miejscowość

nr domu/lok./dz.
poczta

Sprzedawca zapewnia świadczenie usługi dystrybucji Paliwa gazowego do Miejsca odbioru, przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

§ 2 INFORMACJE I DANE TECHNICZNE DO REALIZACJI UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Właściciel Układu pomiarowego: OSD.
Nr gazomierza: ………..…………..……..
Moc umowna: do 110 kWh/h.
Deklarowana przez Klienta roczna ilość umowna odebranego Paliwa gazowego: …………… kWh/h.
Wybrana grupa taryfowa Sprzedawcy: ………………….
Grupa taryfowa OSD na dzień zawarcia Umowy: ………….
Odział OSD: …………………………………………….
Rozliczenie zużycia Paliwa gazowego będzie odbywało się w Okresach rozliczeniowych zależnych od terminu
dokonania odczytu. Liczba odczytów zależy od wybranej przez Klienta grupy taryfowej OSD.
Okres wypowiedzenia/data zakończenia aktualnie obowiązującej umowy Klienta ………………..*

§ 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.
2.

3.

Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2. i obowiązuje na czas nieokreślony / określony
do dnia …………………………..…….. *
Rozpoczęcie świadczenia Usługi kompleksowej następuje:
− z dniem zawarcia Umowy;*
− z dniem ……………………………………..;*
− z dniem udokumentowanego zabudowania przez OSD Układu pomiarowego;*
jednakże, w każdym przypadku - nie wcześniej niż z chwilą przyjęcia Umowy do realizacji przez OSD.
Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi kompleksowej, Umowa zastępuje postanowienia dotychczasowej
umowy kompleksowej zawartej pomiędzy Stronami na potrzeby Obiektu.*

§ 4 WARUNKI SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO
1.

2.

Klient oświadcza, że skorzystał z prawa wyboru sprzedawcy oraz że jako podstawę rozliczeń za Paliwo gazowe
wybiera:
a) Taryfę Sprzedawcy*;
b) Regulamin Oferty, stanowiący załącznik do Umowy, na okres od……………do…………….. Tym samym
Klient oświadcza, że wybiera rozliczenia w oparciu o aktualną ofertę rynkową Sprzedawcy w postaci
Regulaminu Oferty, o którym mowa powyżej.
Klient zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał Paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h:
wyłącznie w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej ani zawodowej;
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3.

w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej
lub zawodowej.
Do Umowy zastosowanie znajdzie Taryfa OSD oraz Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej Paliwa
gazowego dla Klientów będących konsumentami, pobierających Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości
do 110 kWh/h (OWU).

§ 5 OŚWIADCZENIA KLIENTA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Terminy zapisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im
w OWU.

3.

Klient upoważnia Sprzedawcę do zgłoszenia Umowy do realizacji do OSD
(zlecenie dystrybucji).

4.

W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (jeżeli nie dotyczy, należy
pominąć):*
Klient
żąda
rozpoczęcia
świadczenia
Usługi
kompleksowej
na
podstawie
Umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
TAK
NIE

§ 6 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej (Paliwo gazowe) dla Klientów będących
konsumentami, pobierających Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h ……
(OWU);
Załącznik nr 2 – Taryfa Sprzedawcy;
Załącznik nr 3 - Informacja ENEA S.A. (Sprzedawcy) o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych;
Załącznik nr ….. – Regulamin Oferty………………. z dnia …………………….. wraz z Cennikiem;
Załącznik nr … - Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy
rezerwowego.
Załącznik nr …. – Zbiór Praw Konsumenta;
Załącznik nr …. – Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa;*
Załącznik nr …. – …………………………………………………………………………………
Załącznik nr …. – …………………………………………………………………………………

Sprzedawca
(czytelny podpis)

Klient (1)
(czytelny podpis)

Klient (2)*
(czytelny podpis)

* niepotrzebne usunąć
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