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Kod handlowca
Nr ewidencyjny

Nr PPE
Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr
SPRZEDAŻ REZERWOWA

roku, pomiędzy:

zawarta w dniu

DANE KLIENTA
imię i nazwisko
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

miejscowość

nr lok./dz.

poczta

PESEL
seria, numer i nazwa dokumentu tożsamości

wydany przez

reprezentowanym przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa*
zwanym/ą dalej Klientem,
ADRES KORESPONDENCYJNY
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

miejscowość

nr lok./dz.

poczta

telefon

e-mail
a

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, którą reprezentuje:

zwaną dalej Sprzedawcą,
ADRES KORESPONDENCYJNY
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

miejscowość

nr lok./dz.

poczta

e-mail
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
1.

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron dotyczących sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę na rzecz Klienta do Miejsca
dostarczania (MD) na potrzeby Obiektu, zwanego dalej Obiektem:
charakter Obiektu
nr domu

ulica, osiedle, plac, itp.
kod pocztowy

2.

miejscowość

nr lok./dz.

poczta

W celu uniknięcia wątpliwości, przedmiotem Umowy nie jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Usługę tę do MD świadczy OSD, na
podstawie odrębnej umowy (o której mowa w § 2 ust. 9).

§ 2 INFORMACJE I DANE TECHNICZNE DO REALIZACJI UMOWY
1.

Planowany roczny zakup energii:

2.

Okres rozliczeniowy:

3.

Wybrana do rozliczeń grupa taryfowa:

kWh
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4.

Nr licznika:

5.

Moc umowna:

6.

OSD, do którego sieci przyłączony jest Obiekt Klienta:

kW

7.

Obecny Sprzedawca:

8.

Okres wypowiedzenia / data zakończenia obowiązywania Umowy:

9.

Klient oświadcza, że moc umowna określona w ust. 5 zgodna jest z mocą umowną określoną w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy

/

Klientem a OSD dla danego Obiektu.
§ 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.

Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i obowiązuje przez czas nieokreślony.

2.

Rozpoczęcie sprzedaży energii w ramach Umowy nastąpi/ło z dniem

r., ze stanem wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego

podanym przez OSD,.
§ 4 WARUNKI SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.

Umowa została zawarta w związku z dokonaniem przez Klienta wyboru Sprzedawcy jako sprzedawcy rezerwowego i udzeleniem pełnomocnictwa OSD

2.

Rozliczenia za sprzedaną w ramach Umowy energię elektryczną odbywać się będą w oparciu o Taryfę dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego.

3.

Do Umowy zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami (OWU).

do zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej.

4.

.

Informacja Sprzedawcy dla Klienta przyłącoznego do sieci ENEA Operator sp. z o.o. zakwaliﬁkowanego do grupy taryfowej G/

nie dotyczy.

Sprzedawca oświadcza, że jako Sprzedawca z urzędu na obszarze działania ENEA Operator sp. z o.o., na podstawie art. 5a ustawy Prawo energetyczne,
jest obowiązany do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania,
z odbiorcą w gospodarstwie domowym (tj. odbiorcą dokonującym zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym),
niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci ENEA Operator sp. z o.o.
§ 5 OŚWIADCZENIA KLIENTA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

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

2.

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

3.

Postanowienia niniejszego formularza Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.

4.

W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa /

nie dotyczy:

Tak

Klient żąda rozpoczęcia sprzedaży energii na podstawie Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Nie

§ 6 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Załącznikami do Umowy są następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami z dnia

(OWU);

Załącznik nr 2 - Taryfa dla energii elektrycznej Sprzedawcyt rezerwowej;
Załącznik nr 3 - Pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego;
Załącznik nr 4 - Informacja Enea S.A (Sprzedawcy) o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych;
Załącznik nr 5 - Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; /
Załącznik nr

- Zbiór Praw Konsumenta; /

Załącznik nr

-

Załącznik nr

-

Załącznik nr

-

nie dotyczy

nie dotyczy

Klient

Sprzedawca

Umowa została zawarta przez ENEA Operator sp. z o.o. jako
pełnomocnika Klienta w drodze złożenia oświadczenia o przyjęciu
oferty sprzedaży rezerwowej Sprzedawcy.
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