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Wybieram Ofertę ENERGIA+ Zdrowie 
z gwarancją ceny energii elektrycznej 
do 24 miesięcy oraz jeden z trzech 
pakietów opieki zdrowotnej i oświadczam, 
że korzystam z prawa wyboru Sprzedawcy.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
dotyczący obiektów z mocą przyłączeniową do 40 kW

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług dystrybucji Wymagana dodatkowa umowa o świadczenie usług dystrybucji

Jaką umowę chcesz zawrzeć? (wybierz jedną z opcji)

Czego dotyczy nowa umowa?

Czy chcesz skorzystać z gwarancji niezmienności ceny oraz dodatkowych korzyści?

KOMPLEKSOWĄ

Nowo przyłączany obiekt

Zmiana sprzedawcy na ENEA

Zmiana warunków technicznych dostarczania energii elektrycznej

Zmiana użytkownika/płatnika

tylko SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

miesięcy gwarancji niezmienności ceny
oraz pakiet dodatkowych korzyści24

*Gwarancja cen nie obejmuje opłat za usługę dystrybucyjną

Nie chcę skorzystać z gwarancji niezmienności ceny oraz korzyści. 
Wybieram TARYFĘ dla energii elektrycznej.
Cena energii elektrycznej w każdej chwili może ulec zmianie.

atrakcyjne, niezmienne ceny energii elektrycznej do 24 miesięcy*

prosty i szybki dostęp do lekarzy specjalistów LUX MED 
(podstawowej opieki zdrowotnej, okulisty, kardiologa, ginekologa, urologa i onkologa) 

opieka medyczna w placówkach LUX MED

Tak, chcę skorzystać z gwarancji 
niezmienności ceny oraz korzyści

WYBIERAM PRODUKT

do

Pakiet Indywidualny
Wybierz, jeśli potrzebujesz profesjonalnej opieki medycznej dla siebie

Pakiet Partnerski
Wybierz, jeśli chcesz zadbać o siebie i swojego partnera/

współmałżonka

Pakiet Rodzinny
Wybierz, jeśli chcesz, by cała Twoja rodzina zyskała dostęp do 

specjalistów

ENERGIA+ Zdrowie

Informację o pozostałych produktach z oferty Enei uzyskać można pod numerem infolinii 611 111 111, 
na stronie www.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta.

Pakiet korzyści:
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Nr ewidencyjnyNr punktu poboru energii PPE

Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy (proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Ulica

Ulica

Ulica

Nr domu

Nr domu

Nr domu

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

Miejscowość

/   Nr lokalu

/   Nr lokalu

/   Nr lokalu

Adres punktu poboru energii (PPE)

Adres zameldowania

Adres korespondencji

Dane Klienta

taki sam jak ADRES POBORU ENERGII

taki sam jak ADRES POBORU ENERGII taki sam jak ADRES ZAMELDOWANIA

inny - wpisz poniżej

inny - wpisz poniżej

prawa własności

nie posiadam tytułu prawnego

Nr telefonu Pesel

Poczta

Poczta

Poczta

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu/obiektu wymienionego w sekcji powyżej (PPE) na podstawie

umowy najmu

inne, wpisz obok

UWAGA: uzasadnienie zawarcia umowy
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Układ pomiarowy

Prognozowanie wielkość rocznego zużycia energii elektrycznej

Wypełnij jeśli chcesz zmienić dotychczasowe warunki techniczne

Wypełnij w przypadku zmiany użytkownika/płatnika

Dane przyłącza

domu jednorodzinnego 

Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy (proszę wypełnić drukowanymi literami)

Wnioskuję o:

Wnioskuję o zmianę grupy taryfowej

Dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby

brak licznika

lokalu mieszkalnego inne, wpisz obokgarażu

bez zmian inne, wpisz jakie

licznik (wpisz numer)

[kWh]

Grupa taryfowa

Rodzaj licznika:

Grupa taryfowa:

dwustrefowy

G12 G12w

jednostrefowy

G11

wymianę licznika 1-strefowego na 2-strefowy

z „C” (plac budowy) na przewidzianą dla gospodarstw domowych grupę taryfową „G”
Oświadczam, że zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego i zamiarze jego użytkowania 
poinformowałem Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta.

wymianę licznika 2-strefowego na 1 strefowy

z „C” (lokal niemieszkalny) na przewidzianą dla gospodarstw domowych grupę taryfową „G”
UWAGA: należy załączyć oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie, którego wniosek dotyczy. 
Dotyczy obiektów, które spełniają kryteria kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej”

zmniejszenie zabezpieczenia przedlicznikowego do wielkości                [A], w układzie           –fazowym

inne, wpisz obok

wymianę licznika 3-fazowego na 1-fazowy z zastosowaniem zabezpieczenia przedlicznikowego                [A]

Data przejęcia obiektu  nr licznika

Stan licznika:  II strefa  I strefa kWh

kWh

kWh

Prognozowana wielkość rocznego zużycia energii elektrycznej na rok 

Pozostałe parametry techniczne:
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Zgody prawne

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych, w szczególności w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów, przez podmioty 
należące do Grupy Kapitałowej ENEA, w tym na udostępnienie moich danych podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA.

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez podmioty  
z Grupy Kapitałowej ENEA, na wskazane przeze mnie dane kontaktowe, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących 
przez podmioty  z Grupy Kapitałowej ENEA, z wykorzystaniem wskazanych przeze mnie danych kontaktowych, dla celów 
marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Sprzedawca informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. Dane osobowe Klienta dla potrzeb 
realizacji Umowy będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz OSD. Ponadto dane Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę 
w celu promocji i marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,w tym w szczególności przeprowadzania badań 
poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Sprzedawcę usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału 
w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę,a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej 
przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. Ponadto za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być 
przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej ENEA. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Umowy. Klient ma prawo wglądu do 
swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania 
ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Oświadczam, ze zapoznałam/em się z wzorcem umowy, OWU, Taryfą Sprzedawcy albo Regulaminem Oferty, a także Taryfą 
OSD oraz akceptuję ich postanowienia.

Zapoznaj się i podpisz zgody niezbedne do zawarcia umowy
lub zmiany jej warunków

Miejscowość Data

Podpis Wnioskodawcy


