UMOWA NR
zmieniająca na czas określony niektóre warunki handlowe obowiązującej między Stronami umowy kompleksowej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług jej dystrybucji do PPE o nr:

(„Umowa”)

, pomiędzy Klientem:

zawarta w dniu

DANE KLIENTA
imię i nazwisko
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

miejscowość

nr lok.

poczta

PESEL

adres poczty e-mail

numer telefonu kontaktowego

numer ewidencyjny Klienta

numer PPE

grupa taryfowa

a Sprzedawcą:
DANE SPRZEDAWCY
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, zwaną dalej Sprzedawcą.
Sprzedawca i Klient zwani są dalej razem „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
§1
1. Umowa zostaje zawarta w związku ze skorzystaniem przez Klienta z:
a) prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz podjęciem decyzji o dalszym zakupie energii elektrycznej od Sprzedawcy w oparciu o Cennik;
oraz
b) opublikowanej na stronie Sprzedawcy oferty promocyjnej „

” („Oferta”), której szczegółowe

warunki określone zostały w Regulaminie Oferty („Regulamin Oferty”).
2. Strony zgodnie ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy, świadczenie usługi kompleksowej odbywać się będzie na warunkach określonych w:
a) Umowie kompleksowej zawartej pomiędzy Stronami, dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług jej dystrybucji do PPE
o nr:

(„Umowa Kompleksowa”);

b) Ogólnych warunkach świadczenia usługi kompleksowej dla klientów z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia, którzy zawarli
umowę na odległość przy użyciu formularza online(„OWU”);
c) Taryfie OSD;
d) Regulaminie Oferty wraz z Cennikiem;
e) Regulaminie zawierania umów na odległość; oraz
f)

Niniejszej Umowie.

3. OWU, Taryfa OSD, Regulamin Oferty wraz z Cennikiem oraz Regulamin zawierania umów na odległość stanowią integralną część Umowy.
§2
W okresie obowiązywania Umowy Klient rozliczany będzie na podstawie stawek opłat i cen określonych w Cenniku, zawartym w Regulaminie Oferty, oraz
w aktualnej Taryfie OSD.
§3
1. Umowa zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta informacji drogą elektroniczną o przyjęciu przez Klienta Oferty, potwierdzonego
przez Sprzedawcę za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia

, przy czym sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług jej dystrybucji

na warunkach określonych w Umowie rozpocznie się:
a) z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym Umowa została zawarta – gdy
Umowa została zawarta nie później niż 15 (piętnaście) dni przed końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa została zawarta; albo
b) z pierwszym dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym Umowa została zawarta
– gdy Umowa została zawarta później niż 15 (piętnaście) dni przed końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa została zawarta; albo
c) z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym skończył się okres obowiązywania
warunków cenowych innej oferty Sprzedawcy – gdy Umowa została zawarta przez Klienta, który na dzień zawarcia Umowy rozliczany jest w oparciu
o warunki cenowe innej oferty Sprzedawcy (inne niż wyłącznie Taryfa Sprzedawcy), a okres obowiązywania takiej oferty wygasa nie później niż
w terminie 4 (czterech) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem Klientów którym okres obowiązywania warunków cenowych
innej oferty Sprzedawcy kończy się w miesiącu kalendarzowym, w którym została zawarta Umowa - dla których zastosowanie mają odpowiednio
postanowienia a) albo b).
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3. Klientowi oraz Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, na warunkach szczegółowo określonych
w Regulaminie zawierania umów na odległość, Regulaminie Oferty oraz OWU.
4. W okresie obowiązywania Umowy, w przypadku sprzeczności postanowień Umowy z odpowiednimi postanowieniami Umowy Kompleksowej lub OWU,
zastosowanie mają postanowienia Umowy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, określone w Umowie Kompleksowej standardowe zasady
rozliczeń obowiązywać będą od dnia następującego po dniu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne, wzruszalne lub nieegzekwowalne, bądź będzie wymagało zmiany na
mocy decyzji właściwego organu lub regulatora, z jakichkolwiek przyczyn w świetle prawa polskiego, pozostanie to bez wpływu, w zakresie dozwolonym
przepisami polskiego prawa, na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy oraz całości Umowy.
§4
1.

Wszelka korespondencja do Klienta, związana z realizacją Umowy kierowana będzie na adres:
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

miejscowość

nr lok.

poczta

lub na adres e-mail
2.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

nr domu

miejscowość

poczta
faks

telefon

nr lok.

e-mail

Dane kontaktowe OSD:
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

miejscowość

poczta
e-mail

telefon

3.

4.

nr lok.

Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się oraz zaakceptował treść udostępnionych dokumentów:
a)

OWU;

b)

Regulaminem Oferty wraz z Cennikiem;

c)

Regulaminem zawierania umów na odległość;

d)

Taryfą OSD.

Klient nie jest przedsiębiorstwem energetycznym oraz nie posiada statusu wpisanego na listę Prezesa URE odbiorcy przemysłowego w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), a energia elektryczna zakupiona przez Klienta przeznaczona będzie na potrzeby własne Klienta i zużywana
będzie w gospodarstwie domowym lub w związanym z nim pomieszczeniu gospodarczym.

5.

Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią opracowanego przez Urząd Regulacji Energetyki zbioru praw konsumenta energii elektrycznej oraz
treścią dokumentu „Dobre praktyki sprzedawców energii elektrycznej”, który jest kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007
roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.).

6.

Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z informacjami określonymi w Regulaminie zawierania umów na odległość, a tym samym został poinformowany

7.

Przed zawarciem Umowy Klient wyraził zgodę na składanie oświadczeń woli za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności

przez Sprzedawcę o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy oraz otrzymał wzór formularza odstąpienia od Umowy.
na dokonywanie zmian do obowiązującej Umowy Kompleksowej, aneksów oraz umów ją zmieniających.
8.

Przed zawarciem Umowy Klient wyraził zgodę na:
a)

przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r.,poz. 1182) w celach marketingowych, w szczególności w celach prowadzenia badań
opinii publicznej, promocji, konkursów, przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej ENEA, w tym na udostępnienie
danych osobowych Klienta podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA;
b)

przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez podmioty z Grupy
Kapitałowej ENEA, na wskazane przez Klienta w Umowie dane kontaktowe, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

c)

używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez podmioty
z Grupy Kapitałowej ENEA, na wskazane przez Klienta w Umowie dane kontaktowe, dla celów marketingu
bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 243,
z późn. zm.).
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