U-KO

Kod handlowca

Umowa kompleksowa nr 					

dd-mm-rrrr
zawarta w dniu 		

roku, pomiędzy:

Grupa taryfowa C1x

DANE KLIENTA
imię i nazwisko / firma

adres siedziby - ulica
kod pocztowy

nr domu / lok.
poczta

miejscowość

miejsce rejestracji, kapitał zakładowy, kapitał wpłacony - wpisać odpowiednio
KRS

NIP

PESEL

REGON

reprezentowanym/ą przez:

-

zwanym/ą dalej Klientem, 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 reprezentują:

-

zwaną dalej Sprzedawcą.
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.

W ramach Umowy Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej
i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby Obiektów określonych w Załączniku nr 2 - Dane techniczne i informacje handlowe dotyczące
Obiektów objętych Umową, a Klient zobowiązuje się w szczególności do odbioru energii i zapłaty należności za świadczoną usługę kompleksową. Liczba
Obiektów Klienta objętych Umową

2.

.

Usługa kompleksowa świadczona będzie na warunkach określonych w Umowie oraz w:
•
Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej (OWU),
•
Taryfie Sprzedawcy - w przypadku gdy rozliczenia za sprzedaną energię odbywają się w oparciu o Taryfę Sprzedawcy,
•

Taryfie OSD,

•

Regulaminie Oferty 		

/

nie dotyczy.

3.

Strony zgodnie ustalają, że Umowa została zawarta na czas określony do dnia 			

4.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej następuje z dniem zawarcia Umowy ze stanem licznika
dd-mm-rrrr
Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej następuje z dniem 		
dd-mm-rrrr
Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej nastąpi z dniem 		

/

nieokreślony.
/

/

nie dotyczy.
/

ze stanem licznika

nie dotyczy.

nie dotyczy.

Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej następuje z dniem udokumentowanego zabudowania przez OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego
/

nie dotyczy.

Rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarta została Umowa. 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.

§ 2 Warunki sprzedaży Energii elektrycznej
1.

2.

Klient oświadcza, że dokonał wyboru rozliczania za sprzedaną energię elektryczną w ramach świadczonej usługi kompleksowej według:
•

Taryfy Sprzedawcy /

•

Regulaminu Oferty 		

nie dotyczy,

W ramach Umowy w okresie od

			
d
d-mm-rrrr
		

dd-mm-rrrr
do 		

Szczegółowy plan sprzedaży energii elektrycznej określony został w Załączniku nr
dla Obiektów objętych Umową /

, wariant

		

Klient planuje zakup energii o łącznej ilości: 		

/

nie dotyczy.
MWh.

do Umowy - Szczegółowy plan sprzedaży energii elektrycznej

nie dotyczy.

§ 3 Warunki świadczenia usługi kompleksowej
1.

2.

Szczegółowe dane techniczne i informacje handlowe dotyczące świadczenia usługi kompleksowej na potrzeby Obiektów objętych Umową, w tym określenie
grupy taryfowej do której zakwalifikowane zostały Obiekty Klienta oraz okres rozliczeniowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy - Dane
techniczne i informacje handlowe dotyczące Obiektów objętych Umową.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie energii w wybranej przez Klienta grupie taryfowej, co stanowi
warunek świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę.
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§ 4 postanoWienia koŃcoWe
1.

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

2.

Klient oświadcza, że wszelką korespondencję do Klienta, związaną z realizacją Umowy należy kierować na adres:

z zastrzeżeniem, że adres wysyłkowy dla faktur to:

telefon

adres e-mail

3.

Sprzedawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Sprzedawcy związaną z realizacją Umowy należy kierować na adres:

4.

Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Taryfą OSD.

5.

Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał oraz zapoznał się z:
a)

OWU z dnia 17.04.2014 r.,

b)

Taryfą Sprzedawcy aktualną na dzień zawarcia Umowy,

c)

Regulaminem Oferty

d)

pozostałymi Załącznikami do Umowy,

z dnia

dd-mm-rrrr

/

nie dotyczy,

akceptuje ich treść i wyraża zgodę na włączenie ich do Umowy.
6.

Klient oświadcza, że

7.

Klient oświadcza, iż nie jest przedsiębiorstwem energetycznym oraz nie posiada statusu odbiorcy przemysłowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,

posiada /

nie posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektów dla których świadczona jest usługa kompleksowa.

a także iż energia zakupiona przez Klienta na podstawie Umowy przeznaczona będzie na potrzeby własne Klienta i nie będzie zużywana w gospodarstwie
domowym lub w związanym z nim pomieszczeniu gospodarczym.
8.

Taryfa OSD oraz Taryfa Sprzedawcy udostępniane są Klientowi we wszystkich punktach, w których prowadzona jest obsługa klientów Sprzedawcy.
Ponadto komunikaty o zmianie cen i stawek opłat oraz aktualne Taryfy:

9.

a)

Sprzedawcy, publikowane są na stronie internetowej: www.enea.pl,

b)

OSD, publikowane są na stronie internetowej: www.operator.enea.pl.

Zmiana stawek podatku akcyzowego uwzględnianego przez Sprzedawcę w cenie energii nie stanowi zmiany Umowy, wzorców umowy oraz Załączników
do Umowy i nie daje uprawnienia do wypowiedzenia Umowy przez Klienta. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego wraz z wejściem w życie
zmiany, zmianie ulegną stosownie do zmienionej stawki podatku akcyzowego, ceny przyjęte w Umowie do rozliczeń.

10. Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy wyraził zgodę na przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie Taryfy
Sprzedawcy aktualnej na dzień zawarcia Umowy oraz że przed podpisaniem Umowy Taryfę Sprzedawcy aktualną na dzień zawarcia Umowy otrzymał
i z nią się zapoznał /

nie dotyczy.

11. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie informacji o zmianie Taryfy Sprzedawcy
/
12. W
/

nie dotyczy.
celu

zabezpieczenia

przyszłych

należności

Sprzedawcy

wynikających

z

Umowy,

Klient

ustanowi(ł)

nie dotyczy. Szczegółowe postanowienia dotyczące zabezpieczenia rozliczeń zostały określone w Załączniku nr

zabezpieczenie

rozliczeń

.

§ 5 załĄczniki do umoWy
Integralną częścią Umowy są:
Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Umowy kompleksowej (OWU)
Załącznik nr 2 - Dane techniczne i informacje handlowe dotyczące Obiektów objętych Umową
Załącznik nr 3 - Taryfa Sprzedawcy /

nie dotyczy

- Taryfa Sprzedawcy przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany w Umowie /
Załącznik nr

- Szczegółowy plan sprzedaży energii elektrycznej dla Obiektów objętych Umową /

Załącznik nr

- Regulamin Oferty

Załącznik nr

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Załącznik nr

-

Załącznik nr

-

Załącznik nr

-

nie dotyczy

nie dotyczy
z dnia

dd-mm-rrrr

/

Sprzedawca

Klient

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)

energiĄ zajmujemy siĘ kompleksoWo
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/

nie dotyczy

nie dotyczy

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie
przez Sprzedawcę faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa powyżej, w formie
papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur drogą elektroniczną. Proszę o przesyłanie faktur drogą
mailową na podany w Umowie adres e- mail.

dd-mm-rrrr

Data

Podpis Klienta

Wyrażam zgodę na dokonywanie powiadomień o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, tj. powiadomień o zamiarze wstrzymania
dostarczania energii w przypadku nie regulowania przez Klienta należności, drogą mailową, na podany w Umowie adres e-mail.

dd-mm-rrrr

Data

Podpis Klienta

(Wersja dla Klientów będących osobami ﬁzycznymi i nie będących konsumentami)*
Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na:
tak

Nie

a) przetwarzanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Sprzedawcy oraz
inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, w tym na udostępnienie moich danych tym podmiotom,
b) przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu prowadzenia przez Sprzedawcę marketingu towarów i usług
niepochodzących od Sprzedawcy,
c)

otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie w Umowie adres e-mail, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

dd-mm-rrrr

Data

Podpis Klienta

(Wersja dla Klientów nie będących osobami fizycznymi)*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie w Umowie adres e-mail, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

dd-mm-rrrr

Data

Podpis Klienta

energiĄ zajmujemy siĘ kompleksoWo
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