
Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej 
dla klientów biznesowych

Nazwa firmy:

E-Mail:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:*

Kod pocztowy:

Poczta:*

Miejscowość:

Województwo:

Kraj:

Taki sam jak adres : firmy

inny

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Poczta:*

Miejscowość:

Województwo:

Kraj:

Taki sam jak adres : firmy

korespondencyjny

inny

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Poczta:* 

Miejscowość:

Województwo:

Kraj:
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Adres firmy

Adres do korespondencji

Adres punktu poboru 

energii elektrycznej:

NIP:

Regon:

KRS:

Numer lokalu:

Numer lokalu:

http://www.pkpenergetyka.pl/�


Kraj:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-Mail:

Średnia roczna ilość energii
zużywanej w wyżej wymienionym

miejscu (w kWh)

Obecna grupa taryfowa
podać jaka

Obecny sprzedawca energii:

Operator Systemu Dystrybucyjnego :

Numer nadany przez OSD:*
jeżeli isnieje

Numer licznika:

Okres rozliczeniowy : dekadowy miesięczny 2 miesięczny

* - pola oznaczone gwiazdką są nieobowiązkowe

Informujemy, iż administratorem zbioru danych jest PKP Energrtyka S.A Oddział Obrót Energią Elektryczną z siedzibą 

przy ulicy Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia 

działań marketingowych realizowanych przez PKP Energetyka S.A i nie będą udostępniane innym podmiotom. 

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Podający dane ma prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez PKP Energetyka S.A. na zasadach określonych powyżej

wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi

w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną

………………………………………………..
podpis
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Osoba do kontaktów

http://www.pkpenergetyka.pl/�
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