UMOWA REZERWOWA SPRZEDAŻY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Prosimy wypełniać drukowanymi literami
Umowa
Umowa nr

zawarta w dniu

Ww
Zzwana dalej Umową, pomiędzy:
ELEKTRIX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukietowej 5 lok. U1, kod pocztowy 02-650 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663770,
kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości, posiadająca NIP: 527 -23-47-772, zwana dalej “Sprzedawcą”, reprezentowana przez pełnomocnika, a Klientem
Nazwa Klienta

NIP

E-mail

KRS

Adres siedziby Klienta
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Adres do korespondencji

Kod pocztowy

-

/
Miejscowość

JAK WYŻEJ

PONIŻEJ

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

/
Poczta

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Pełnomocnictwo
Imię i nazwisko Pełnomocnika/ów (opcjonalnie, jeżeli Klient reprezentowany jest przez Pełnomocnika/ów)

Pełnomocnictwo z dnia

, którego kopia jest dołączona do niniejszej Umowy.

Osoby do kontaktu
Osoba do kontaktu 1
Nazwisko

Imię

Telefon stacjonarny

E-mail

Telefon komórkowy

Osoba do kontaktu 2
Nazwisko

Imię

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

Telefon do konsultanta: +48 22 844 71 33

zwanymi dalej .Stroną” lub „Stronami”, została zawarta Umowa o następującej treści:

§3

§1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest określenie
praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą przez
Sprzedawcę Klientowi energii elektrycznej.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi energii
elektrycznej oraz zapewnienia bilansowania handlowego
Klienta, a Klient zobowiązuje się do jej zakupu i odbioru w
miejscach dostarczania zgodnie z adresami Punktów Poboru
Energii (PPE) określonymi w Załączniku nr 1.
Warunki świadczenia usługi dystrybucji do Punktów Poboru
Energii (PPE) określa/ją umowa/umowy o Świadczenie Usług
Dystrybucji zawarta/e z OSD, wskazanymi w Załączniku nr 1.
Umowa/umowy o Świadczenie usługi dystrybucji, o których
w ust. 3, określają w szczególności:
a)
Napięcie, na jakim odbywa pomiar pobieranej przez
Klienta energii,
b)
Moc umowną oraz warunki jej zmiany,
c)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej,
d)
Miejsce
zainstalowania
układu
pomiaroworozliczeniowego,
e)
Własność oraz rodzaj urządzeń układów pomiarowo rozliczeniowych.
f) Grupę taryfową dystrybucyjną i zasady jej zmiany
Klient oświadcza, że energię elektryczną kupowaną na
podstawie niniejszej Umowy zużywał będzie na potrzeby
własne, jednocześnie oświadcza, że nie posiada koncesji na
obrót, dystrybucję, wytwarzanie lub przesyłanie energii
elektrycznej.
W celu wykonania Umowy stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 roku. Nr 89 poz. 625 wraz z
późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze do
powyższej ustawy oraz postanowienia niniejszej Umowy.
Prawa i obowiązki Stron zostały określone w „Ogólnych
Warunkach Sprzedaży Energii Elektrycznej" zwanych dalej
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS), stanowiącymi
integralną część Umowy.

1.

2.
3.
4.

5.

§4
1.
2.

3.

§2
1.

2.
3.
4.

Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane
będą
w
okresach
rozliczeniowych
na
podstawie
udostępnionych Sprzedawcy
przez
OSD
danych
pomiarowo-rozliczeniowych w tym w poszczególnych strefach
czasowych zgodnych z określonymi w Taryfie właściwego
OSD, do którego sieci jest przyłączony dany PPE Klienta
odpowiadających dystrybucyjnej grupie taryfowej Klienta oraz
przy zastosowaniu cen i opłat określonych w Cenniku.
Klient upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych
pomiarowo-rozliczeniowych dla PPE, niezbędnych do realizacji
niniejszej Umowy.
Cennik Sprzedawcy stanowiący integralną część Umowy,
określa ceny energii elektrycznej, stawki opłat oraz zasady ich
stosowania.
Szczegółowe warunki wzajemnych rozliczeń oraz zmian
Cennika zostały określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Dostarczanie energii
elektrycznej do poszczególnych PPE wskazanych w Załączniku nr 1
nastąpi nie wcześniej niż dzień wejścia w życie umowy lub umów o
świadczenie usług dystrybucji oraz skutecznego rozwiązania
dotychczasowej/ych umowy/ów, której/ych przedmiotem była
sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych PPE wskazanych
w Załączniku nr 1.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Rozwiązanie Umowy dla danego PPE wskazanego w Załączniku nr
1 nie stanowi rozwiązania całej Umowy, chyba że przedmiotem
rozwiązania są wszystkie PPE określone w Załączniku nr 1.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta po dniu jej
zawarcia lub przed upływem terminu obowiązywania Cennika, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 5 Ogólnych Warunków
Sprzedaży Energii Elektrycznej, albo w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta,
Klient zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania umownego
bez względu na wysokość poniesionej przez Sprzedawcę szkody,
obliczonego w sposób określony w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
Energii Elektrycznej.
Poucza się, iż zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. w przypadku gdy umowa jest zawierana poza lokalem
Sprzedawcy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 3.

4.
5.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią:
a)
Załącznik nr 1 do Umowy (wykaz PPE Klienta objętych
Umową),
b)
Cennik Sprzedawcy,
c)
Ogólne Warunki Sprzedaży Energii Elektrycznej,
d)
Pełnomocnictwo.
Administratorem jego danych osobowych zawartych w umowie jest
Sprzedawca - Elektrix S.A., ul Bukietowa 5/U1 02-650 Warszawa.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków
określonych w ustawie Prawo Energetyczne z 1997 r. (na podst.
art. 6 ust. 1 lit. c, RODO), wykonania umowy sprzedaży energii
elektrycznej (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b, RODO), obrony i
dochodzenia roszczeń (na podst. art. 6 ust. 1 lit f RODO). W celu
realizacji Umowy dane są udostępniane Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego, a także podmiotom świadczącym na rzecz
Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz
wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z realizacją
Umowy. Dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat
od końca roku w którym zawarto umowę. Podanie danych jest
wymogiem umownym. Osoba której dane są przetwarzane ma
prawo do: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Odbiorca
ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał
się z cennikiem Sprzedawcy oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
(OWS) obowiązującymi na dzień jej zawarcia.
Załączniki do Umowy stanowią:
a)
aktualny KRS w przypadku Klientów podlegających
wpisowi KRS,
b)
pełnomocnictwo udzielone przez Klienta, jeżeli jest on
reprezentowany przez Pełnomocnika/ów,
c)
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na
odległość.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Poinformowano mnie o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sprzedawca dokona na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*Administratorem danych osobowych jest Elektrix S.A., ul Bukietowa 5/U1 02-650 Warszawa. Z administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres
e-mail: odo@elektrix.com.pl. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Oprócz prawa do wycofania zgody przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania
ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

TAK

NIE

W imieniu Sprzedawcy

W imieniu Klienta

Czytelny podpis i pieczątka firmowa

Czytelny podpis i pieczątka firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII KLIENTA
objętych Umową rezerwowej sprzedaży elektrycznej
Prosimy wypełniać drukowanymi literami
Umowa
Umowa nr

zawarta w dniu

Nazwa Klienta

Oferta Sprzedawcy

Dane punktu poboru 1
Numer PPE

Przeznaczenie punktu poboru

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

-

/
Poczta

Miejscowość

Nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Grupa taryfowa

Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

Okres wypowiedzenia z dotychczasowym Sprzedawcą

Numer ewidencyjny u obecnego Sprzedawcy

Planowana wielkość zużycia energii elektrycznej

Planowana data rozpoczęcia dostaw

Nr licznika

Moc umowna
kW
wh/rok

Dane punktu poboru 2
Numer PPE

Przeznaczenie punktu poboru

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

-

/
Poczta

Miejscowość

Nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Grupa taryfowa

Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy

Okres wypowiedzenia z dotychczasowym Sprzedawcą

Numer ewidencyjny u obecnego Sprzedawcy

Planowana wielkość zużycia energii elektrycznej

Moc umowna

Planowana data rozpoczęcia dostaw

Nr licznika

kW
wh/rok

W imieniu Sprzedawcy

Czytelny podpis i pieczątka firmowa

W imieniu Klienta

Czytelny podpis i pieczątka firmowa

PEŁNOMOCNICTWO
Załącznik nr 2

Prosimy wypełniać drukowanymi literami
Dane Klienta
Nazwa Klienta

NIP

KRS

Adres siedziby Klienta
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

/
Poczta

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Pełnomocnictwo

Działając w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego z dniem
udzielam pełnomocnictwa na rzecz ELEKTRIX S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Bukietowej 5 lok. U1, kod pocztowy 02-650 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019932, kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości, posiadająca NIP: 527 -23-47-772,
do dokonania następujących czynności:
1) złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii elektrycznej albo złożenia w imieniu Klienta
oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu
Sprzedawcy energii elektrycznej,
2) zawarcia w imieniu Klienta umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na warunkach nie gorszych niż w dotychczas obowiązującej umowie
z Dystrybutorem pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w tym także złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o zgodzie na zawarcie umowy
o świadczenie usługi dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a także składania w imieniu Klienta oświadczeń woli rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji,
3) zgłoszenia w imieniu Klienta właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ELEKTRIX S.A. Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub jej kontynuacji,
4) dokonania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy oraz zasięgania informacji związanych z rozwiązaniem na mocy porozumienia stron bądź wypowiedzenia albo
rozwiązania bez wypowiedzenia dotychczas obowiązujących Umów kompleksowych obejmujących sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji albo Umów sprzedaży energii
elektrycznej, w tym także składania zapytań dotyczących wskazanych powyżej Umów.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ELEKTRIX S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie obejmującym punkt 1 - 4.

W imieniu Klienta

Czytelny podpis i pieczątka firmowa

