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UMOWa KOMPLEKSOWa 
dotycząca energii elektrycznej 

§1

Imię i nazwisko Klienta Nr umowy Nr Płatnika Nr ewidencyjny

PESEL Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy
– nieokreślony
– określony (data)

adres punktu poboru/obiektu
(ulica, nr domu, nr lokalu)

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

adres zamieszkania Klienta
(ulica, nr domu, nr lokalu)

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

adres korespondencyjny Klienta (ulica, nr domu, nr lokalu Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Tytuł prawny TaK NIE

Imię i nazwisko Pełnomocnika Klienta/Małżonka PESEL Pełnomocnika Klienta/Małżonka

adres zamieszkania Pełnomocnika Klienta/Małżonka 
(ulica, nr domu, nr lokalu)

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Telefon kontaktowy 
stacjonarny 

Telefon kontaktowy komórkowy adres e-mail Energia elektryczna będzie dostarczana 
na potrzeby

Prognozowane przez Klienta 
roczne zużycie energii 
elektrycznej kWh/rok

Grupa taryfowa Sprzedawcy Cennik Okres 
rozliczeniowy 
Sprzedawcy

Podstawa rozliczeń

Grupa przyłączeniowa Grupa taryfowa OSD Miejsce dostarczania energii 
elektrycznej

Okres rozliczeniowy OSD

Układ pomiarowy
1F/3F

Zabezpieczenia przedlicznikowe [a] Moc umowna 
[kW] 

Moc 
przyłączeniowa 
[kW]

Współczynnik mocy tgφo

Sprzedawca:

TaURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydz. Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491
NIP: 6762337735, Kapitał zakładowy: 479.029.800,00 zł

 3. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja 
S.A. z siedzibą w Krakowie lub jego następca prawny.

 4. Prawa i obowiązki Stron Umowy określone zostały w OWU, 
a także w Taryfie lub Cenniku lub Cenniku Usług Sprzedażowych 
i w Taryfie OSD, które stanowią integralną część Umowy.

 5. Sposób prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe obsługi 
Klientów, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości do-
staw, parametry jakościowe energii oraz zasady ustalania bonifi-
katy za ich niedotrzymanie zostały określone w OWU.

§3

 1. Klient oświadcza, że skorzystał z prawa wyboru Sprzedawcy i że: 
 a) energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na własny uży-

tek w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym oraz w po-
mieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem 

§2

 1. Przedmiotem niniejszej umowy (Umowa) jest określenie praw 
i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą Klientowi energii 
elektrycznej i  zapewnieniem świadczenia usług dystrybucji tej 
energii.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi energii elek-
trycznej, a Klient zobowiązuje się do jej kupna i odbioru zgodnie 
z adresem punktu poboru/obiektu określonym w §1. Sprzedaw-
ca zobowiązuje się także zapewnić Klientowi świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji (Operator 
Systemu Dystrybucyjnego lub OSD), a Klient zobowiązuje się 
do zapłaty należnego Sprzedawcy wynagrodzenia na zasadach 
określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej do-
tyczącej energii elektrycznej (OWU).
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tego gospodarstwa, tj. w pomieszczeniach piwnicznych, gara-
żu, strychu, z wyłączeniem działalności gospodarczej i zawo-
dowej;

 a’) energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na własny uży-
tek w celu jej zużycia w domu letniskowym, domu kempin-
gowym lub altanie w ogródku działkowym, w którym nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza i zawodowa;

 a”) energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na własny uży-
tek w celu jej zużycia w garażu, w którym nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza i zawodowa;

 b) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprze-
dawcy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego wpływają-
cego na Umowę i przyjmuje do wiadomości, że brak poinfor-
mowania Sprzedawcy może być traktowany jako naruszenie 
warunków Umowy.

 2.  Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą umowę o świad-
czenie usług dystrybucji z OSD, z której wynika, że Sprzedawca 
może zawrzeć Umowę.

§4

 1. Dniem wejścia w życie Umowy jest dzień, w którym rozpoczyna 
się sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybu-
cji. Za dzień rozpoczęcia sprzedaży i świadczenia usług dystry-
bucji Strony przyjmują:

	 •	 dzień	zainstalowania	przez	OSD	układu	pomiarowo-rozliczenio-
wego*;

	 •	 dzień	potwierdzony	przez	OSD	w	trakcie	udokumentowanego	
sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, 
gdy energia ma być dostarczana do  punktu poboru/obiektu, 
w którym układ pomiarowo-rozliczeniowy został uprzednio za-
instalowany*;

	 •	 dzień	 ……………………………………………………	 uzgodniony	
między Stronami Umowy**.

 2. Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczas obowią-
zująca umowa, której przedmiotem była sprzedaż energii oraz 
świadczenie usług dystrybucji dla punktu poboru/obiektu okre-
ślonego w §1, co nie wpływa na obowiązek wykonania przez 
Strony ich zobowiązań pieniężnych, powstałych przed dniem roz-
wiązania umowy.

* Niepotrzebne skreślić.

 3. W przypadku udokumentowanego przejęcia przez Klienta obiek-
tu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna, 
określonego w §1, Sprzedawca na wniosek Klienta może przyjąć 
dla celów rozliczeniowych zużycie energii elektrycznej wynikające 
ze wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień przeję-
cia. Rozliczenie zużycia dokonane zostanie z uwzględnieniem cen 
i stawek opłat wynikających z Taryfy albo Cennika i Taryfy OSD 
obowiązujących w dacie pobierania energii elektrycznej. Zasad 
określonych w niniejszym ustępie nie stosuje się w przypadku, gdy 
umowa z dotychczasowym odbiorcą uległa rozwiązaniu przed 
dniem wejścia w życie niniejszej Umowy. 

 4. Umowa zawarta jest na czas wskazany w §1. Szczegółowe wa-
runki oraz obowiązki Stron związane z rozwiązaniem lub zmianą 
Umowy, wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej i zapew-
nienia świadczenia usług dystrybucji określone zostały w OWU.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron.

 6. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Umowie lub wynikają-
cych z Umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa polskiego.

§5

 1. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się 
z OWU, Taryfą albo Cennikiem lub Cennikiem Usług Sprzedażo-
wych – w zależności od tego, co będzie stanowić podstawę rozli-
czeń między Stronami, a także z Taryfą OSD.

 2. Sprzedawca informuje Klienta, że jest administratorem danych 
osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane 
są udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie da-
nych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Usta-
wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami).

 3. Załącznikami do Umowy są:
 – OWU
 – Taryfa OSD
 – Taryfa albo Cennik Sprzedaży, zależnie od wyboru Klienta

	 –	 ……………………………………………………………………………

	 –	 ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………	 ……………………………………………………………
Podpis Klienta/Pełnomocnika/i Małżonka Klienta Podpis Pełnomocnika Sprzedawcy

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych, w tym obejmują-
cych marketing produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych oferujących usługi za pośrednictwem Sprzedawcy, a także 
na ich udostępnienie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym ww. cele na rzecz Sprzedawcy oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca.

 TAK   NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umo-
wy bądź zmian do Umowy przez Sprzedawcę i inne podmioty również z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca na podany przeze mnie adres poczty 
elektronicznej lub numer telefonu.

 TAK   NIE

Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów bądź zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odle-
głość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer 
telefonu.

 TAK   NIE

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do odwołania zgody poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do odwołania zgody poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia.

……………………………………………..	 …………………………………………………………..
Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis Klienta/Pełnomocnika Klienta 


