
DANE KLIENTA

reprezentowanym przez pełnomocnika 
działającego na podstawie pełnomocnictwa /        nie dotyczy

imię i nazwisko

ulica, osiedle, plac, itp.     

kod pocztowy miejscowość poczta

nr domu nr lok./dz.

PESEL / Numer paszportu (w przypadku cudzoziemców)

zwanym/ą dalej Klientem,
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ADRES KORESPONDENCYJNY

kod pocztowy miejscowość poczta

telefon e-mail 

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań,  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN, wpłacony w całości, którą reprezentuje:

DANE SPRZEDAWCY

ADRES KORESPONDENCYJNY

kod pocztowy miejscowość poczta

a

Sprzedawca i Klient zwani są dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. Reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych 

upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

kod pocztowy miejscowość poczta

charakter Obiektu

1.  Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi kompleksowej, 

polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji do Miejsca dostarczania (MD) na potrzeby Obiektu:

2. Sprzedawca zapewnia świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Miejsca dostarczania, przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
OSD. 

zwaną dalej Sprzedawcą,

Nr PPE Nr ewidencyjny 

Kod handlowca

ulica, osiedle, plac, itp.     nr domu nr lok./dz.

ulica, osiedle, plac, itp.     nr domu nr lok./dz.

ulica, osiedle, plac, itp.     nr domu nr lok./dz.

Umowa nr                 o świadczenie usługi kompleksowej zawarta w dniu             roku, pomiędzy:

telefon e-mailfaks

Ver. U-KC_K_EE_01

  

ADRES KORESPONDENCYJNY OSD   

adres e-mail telefon

adres



  

1.    Klient oświadcza, że skorzystał z prawa wyboru sprzedawcy oraz że jako podstawę rozliczeń za energię elektryczną wybiera:

       -      Taryfę Sprzedawcy /        nie dotyczy

       -      Regulamin Oferty, stanowiący załącznik do Umowy, na okres od                               do                               /        nie dotyczy.

        Tym samym Klient oświadcza, że wybiera rozliczenia w oparciu o aktualną ofertę rynkową Sprzedawcy w postaci Regulaminu Oferty, o którym mowa powyżej.

2.    W każdym przypadku do Umowy zastosowanie znajdzie Taryfa OSD oraz Ogólne warunki świadczenia usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów  

       będących konsumentami z grup taryfowych C1x (OWU).

3.    Do Umowy zastosowanie znajdą Dodatkowe postanowienia dotyczące Klientów będących Prosumentami, stanowiące załącznik do Umowy /        nie dotyczy             
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§ 2 INFORMACJE I DANE TECHNICZNE DO REALIZACJI UMOWY

1. Usługa kompleksowa świadczona będzie w układzie              fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym           A.
2. Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD:

3. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: 
4. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego: OSD. 
5. Nr licznika: 
6. Moc umowna:      kW.
7. Planowany roczny zakup energii:  kWh.  
8. Okres rozliczeniowy: 
9. Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa: 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i obowiązuje na czas nieokreślony        / określony do dnia                                                 

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej:

- następuje z dniem zawarcia Umowy; /         nie dotyczy 

- następuje z dniem zawarcia Umowy ze stanem licznika         /                                         ; /         nie dotyczy 

- następuje z dniem                   ze stanem licznika     /                                         ; /         nie dotyczy 

- nastąpi z dniem             ; /         nie dotyczy 

- następuje z dniem udokumentowanego zabudowania przez OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego; /         nie dotyczy 

- następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została Umowa; /         nie dotyczy 

jednakże nie wcześniej niż z chwilą przyjęcia Umowy do realizacji przez OSD.
3. Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi kompleksowej świadczenie usługi kompleksowej jest kontynuowane, a postanowienia Umowy zastępują postanowienia 

dotychczasowej Umowy o świadczenie usługi kompleksowej na potrzeby Obiektu, która ulega rozwiązaniu w zakresie tego Obiektu. /        nie dotyczy

§ 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 4 WARUNKI SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

2.    Terminy zapisane z wielkiej litery, a niezdefi niowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w OWU.

3. Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy: 

a) otrzymał oraz zapoznał się z:

-     Taryfą Sprzedawcy aktualną na dzień zawarcia Umowy;

-     OWU z dnia                             ;

-     pozostałymi załącznikami do Umowy;

b) zapoznał się z Taryfą OSD;

akceptuje treść powyżej wskazanych dokumentów i wyraża zgodę na włączenie ich do Umowy.

4.    Klient upoważnia Sprzedawcę do zgłoszenia Umowy do realizacji do OSD.

5.    W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa: /       nie dotyczy

     a)   Klient oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z informacjami określonymi w Załączniku do Umowy „Informacje dla Klientów bę-

dących konsumentami do umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy kompleksowej” i tym samym został poinformowany przez Sprzedawcę 

o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na zasadach określonych w tym Załączniku;

§ 5 OŚWIADCZENIA KLIENTA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

b) Klient oświadcza, iż otrzymał wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;

c) Żądam rozpoczęcia świadczenia Usługi kompleksowej na podstawie Umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od Umowy.
Tak          Nie

§ 6 POSTANOWIENIA DODATKOWE1 /        nie dotyczy

1. Klient oświadcza, iż w okresie od dnia                                       do dnia zawarcia Umowy, w związku z przejęciem Obiektu od poprzedniego użytkownika, 

pobierał energię elektryczną na potrzeby Obiektu.

2. W związku z powyższym, Klient zobowiązuje się do zapłaty za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji w okresie, o którym mowa w ust. 1, jed-

nakże według cen energii elektrycznej i stawek opłat oraz warunków ich stosowania wynikających z aktualnych na dzień poboru energii elektrycznej Taryfy 

Sprzedawcy i Taryfy OSD.



  

Strona 3 z 3

ENERGIĄ  ZAJMUJEMY  SIĘ  KOMPLEKSOWO

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 nastąpi od stanu początkowego licznika [                                /                                ], z zastrzeżeniem ust. 4. 

      W przypadku gdy Sprzedawca nie otrzyma szczegółowych danych pomiarowych od OSD na dzień zawarcia Umowy, Sprzedawca przyjmie do rozliczeń 

szacunkowy stan licznika na dzień zawarcia Umowy, określony na podstawie średniego dobowego zużycia z okresu pomiędzy dwoma

kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiło zawarcie Umowy, chyba że Klient przy 

zawieraniu Umowy poda stan rzeczywisty licznika.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 będzie obejmowało okres nie dłuższy niż liczony od początku biegu bieżącego okresu rozliczeniowego, który wiązał 

poprzedniego użytkownika, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące 

5.    Rozliczenie, o którym mowa wyżej zostanie uwzględnione w pierwszej fakturze wystawionej przez Sprzedawcę za świadczoną na podstawie Umowy Usługę 

kompleksową

6. Klient oświadcza, iż stan rzeczywisty licznika w dniu zawarcia Umowy wynosi [                                 /                                ]. /       nie dotyczy

§ 7 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki świadczenia usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami z grup taryfowych C1x (OWU);

Załącznik nr 2 – Taryfa Sprzedawcy;

Załącznik nr 3 – Informacja Enea S.A (Sprzedawcy) o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 4 – Informacja Enea Operator Sp. z o.o. (OSD) o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr – Dodatkowe postanowienia dotyczące Klientów będących Prosumentami; /        nie dotyczy

Załącznik nr – Regulamin Oferty          z dnia                    wraz z Cennikiem; /        nie dotyczy

Załącznik nr – Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; /        nie dotyczy

1 dotyczy wyłącznie sytuacji przejęcia przez Klienta Obiektu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

Sprzedawca (czytelny podpis) Klient (czytelny podpis)

Załącznik nr – 

Załącznik nr – 

Załącznik nr – 

Załącznik nr – 

PODPIS KLIENTA
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