UMOWA KOMPLEKSOWA
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI NR..............................

W dniu ……………..………………………………r. została zawarta Umowa pomiędzy:
ENERHA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200 bud.2 lok.300, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000377167,
nr NIP 521-359-34-52, REGON 142806121
reprezentowaną przez:
Mariusz Adam Pogłód - Członek Zarządu
zwaną dalej Sprzedawcą
a
Panem , zam. , PESEL , e’mail: x

zwanym dalej Odbiorcą.
Osoba upoważniona do kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy
tel.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji do miejsc
dostarczania przez Sprzedawcę.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej, a Odbiorca do jej odbioru i zapłaty za energię
elektryczną oraz za inne usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej.
Użyte dalej zwroty oznaczają:
a) Umowa - Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zawarta pomiędzy Sprzedawcą i
Odbiorcą.
b) Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
c) Ustawa - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625 z
późn. zm.).
d) Sieć – sieć elektroenergetyczna
e) OSD- Operator Systemu Dystrybucyjnego
f) Moc przyłączeniowa - moc czynna planowana do pobierania z sieci, określona w umowie o przyłączenie jako
wartość maksymalna.
g) Moc umowna - moc czynna zamawiana do pobierania z sieci, określona w Umowie jako wartość maksymalna.
h) Cennik energii elektrycznej – zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną oraz warunków ich stosowania
opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców.

§2
CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU
1.
2.

3.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, moc umowną oraz grupę taryfową zamieszczono w załączniku nr 1 do
Umowy.
Odbiorca oświadcza, że dysponuje aktualnym tytułem prawnym do lokali opisanych w Załączniku nr1 i ponosi pełną
odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia. Odbiorca udostępni (prześle) kopię tytułu prawnego na żądanie
Sprzedawcy.
Wszystkie elementy układu pomiarowego są własnością OSD.
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§3
ZASADY ROZLICZENIA DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.

Odbiorca zapłaci Sprzedawcy należności za usługę dystrybucji i czynną energię elektryczną, której ilość stwierdzana
będzie odczytami układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorcy oraz za niedotrzymanie standardów jakościowych energii
dostarczanej do Odbiorcy, na jego wniosek, przysługują bonifikaty i upusty, w wysokości określonej w Taryfie
Dystrybutora.
3. Sprzedawca wystawia faktury VAT bez podpisu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971)
4. W przypadku uszkodzenia elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego, który uniemożliwia określenie ilości pobranej
energii, ilość energii pobranej ustala się na podstawie proporcji odniesionych do dostaw energii elektrycznej w okresie
rozliczeniowym, poprzedzającym lub następującym po okresie występowania niesprawności lub porównywalnym
okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy pomimo błędów w pomiarze - można ustalić ilość pobranej energii –
rozliczenie następuje na podstawie rzeczywistej wielkości poboru.
5. W przypadku innych błędów w pomiarze powodujących zaniżenie odpłatności rozliczenie następuje na podstawie
wielkości obowiązujących strony Umowy lub według wielkości występujących w porównywalnym okresie
rozliczeniowym.
6. Reklamację faktury Odbiorca zgłasza w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niezłożenie
reklamacji w sprawie rozliczeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją przez Odbiorcę rozliczenia. Wniesienie
reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze za dostarczoną energię i
świadczone usługi dystrybucji oraz innych należności wynikających z niniejszej Umowy.
7. Skuteczne doręczenie faktury stanowi wezwanie do zapłaty w terminie określonym na fakturze.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
9. Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie we wniesieniu opłaty za energię, chociażby złożona została
przez Odbiorcę reklamacja. W razie jej uwzględnienia wysokość opłaconych odsetek podlega korekcie, do której
postanowienia §3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Odbiorcy z zapłatą faktur Sprzedawca ma prawo:
a) zaliczyć bieżące wpłaty Odbiorcy na pokrycie swoich najstarszych wierzytelności, zastrzegając sobie prawo
wyboru kolejności pokrycia należności głównych i/lub opłat dodatkowych za zwłokę (art. 451 k.c.),
b) obciążyć Odbiorcę kosztami dodatkowych wezwań do zapłaty i innych czynności windykacyjnych; realizacja
tego prawa nie ogranicza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§4
TERMIN REGULOWANIA NALEŻNOŚCI
1.

2.
3.

Do 15 dnia miesiąca następującego po pierwszym miesiącu sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego Odbiorca
otrzyma fakturę „Prognoza zużycia” energii za dany okres rozliczeniowy. Rozliczenie z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej i świadczonych usług przesyłowych za dany okres rozliczeniowy, odbywać się będzie na podstawie
wystawianych faktur do 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego zgodnego z okresem OSD. Na fakturze „Prognoza
zużycia” będą podane ilości energii i wartości sprzedaży obejmujące ilość energii i wartość usług przesyłowych zgodnie
z taryfą OSD dla każdego miesiąca prognozy oraz terminy płatności comiesięcznych rat.
Faktura za energię i usługę dystrybucji dostarczona będzie na adres wskazany do korespondencji lub na wskazany przez
Odbiorcę adres e-mail.
Należności za dostarczoną energię elektryczną i usługę dystrybucji regulowane będą przelewem na konto Sprzedawcy
wskazane na fakturze sprzedaży.
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§5
STANDARDY JAKOŚCIOWE
1.

2.

Sprzedawca dostarcza Odbiorcy do miejsca dostarczania wskazanego w Umowie energię elektryczną w planowanej
ilości, zgodnie ze standardami jakościowymi energii elektrycznej, określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach
prawa.
Do czasów przerw nie wlicza się przerw w pracy sieci OSD, spowodowanych zakłóceniami wniesionymi poprzez wadliwe
działanie lub zły stan techniczny urządzeń Odbiorcy.

§6
OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
1.

2.

Sprzedawca ma obowiązek:
a) dostarczania energii elektrycznej o parametrach i w sposób określony przepisami prawa oraz postanowieniami
Umowy,
b) przyjmowania od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej
– telefon nr 516 001 637,
c) niezwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą
sieci,
d) udzielania Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii
elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,
e) powiadamiania Odbiorcy, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
f) przyjmowania od Odbiorcy zgłoszeń i reklamacji oraz ich rozpatrywania nie później niż w terminie 14 dni od
dnia zgłoszenia reklamacji w sprawie rozliczeń, a reklamacji za niedotrzymanie standardów jakościowych
obsługi w terminie 30 dni od dnia złożenia,
g) umożliwienia Odbiorcy dostępu do materiałów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczoną energię
elektryczną oraz kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
h) udzielania Odbiorcy, na jego żądanie, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf i cenników,
i) informowania Odbiorcy o zmianach cen energii i opłat handlowych w terminie co najmniej 45 dni od przed
datą ich wprowadzenia,
j) na wniosek Odbiorcy dokonania odpłatnego sprawdzenia dotrzymania parametrów technicznych,
k) dokonania na wniosek Odbiorcy sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz przeprowadzenia stosownych korekt zużycia energii elektrycznej w przypadku stwierdzenia wadliwego
działania tego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania
laboratoryjnego stwierdzono, że wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego są prawidłowe koszt
sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi Odbiorca.
Obowiązki, o których mowa powyżej uważa się za wykonane przez Sprzedawcę, jeśli dokona ich osoba trzecia
upoważniona przez Sprzedawcę.
§7
OBOWIĄZKI ODBIORCY

1.

Odbiorca ma obowiązek:
a) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z
dostarczaniem energii,
b) pobierania energii o mocy nie przekraczającej mocy umownej, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy,
c) ograniczenia poboru energii zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa energetycznego państwa, zagrożenia bezpieczeństwa osób, bądź możliwości wystąpienia
znacznych strat materialnych,
d) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do
elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci,
e) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego,
f) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy wykonania kontroli układu pomiaroworozliczeniowego, dotrzymania Umowy oraz prawidłowości rozliczeń na zasadach określonych właściwymi
przepisami,
g) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym, jeśli ma do nich dostęp oraz ponoszenia opłat z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia
wyżej wymienionych plomb zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej,
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h)

utrzymywania użytkowanej przez niego wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w należytym stanie
technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym
funkcjonowaniu sieci,
j) powierzania budowy lub dokonywania zmian instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje,
k) zabezpieczenia swych urządzeń przed skutkami zaniku napięcia na jednej z faz,
l) dostosowania swych urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio
przez Sprzedawcę powiadomiony,
m) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zauważonych wadach w układzie pomiarowo- rozliczeniowym i
o innych okolicznościach mogących mieć wpływ na nieprawidłowe rozliczenia,
n) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o powstałych przerwach w dostawie energii lub niewłaściwych jej
parametrach,
o) realizowanie zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Sprzedawcę.
p) zawiadomienia Sprzedawcy w terminie 7 dni o każdej zmianie adresu do doręczeń; brak zawiadomienia o
zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w Umowie będą uznawane za skuteczne.
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.

W razie naruszenia przez Sprzedawcę obowiązków określonych w §6 lub standardów jakościowych energii elektrycznej,
Odbiorcy na jego wniosek przysługują upusty i bonifikaty w wysokości określonej w Taryfie dla usług dystrybucji energii
elektrycznej.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli naruszenie obowiązków nastąpiło wskutek oddziaływania siły
wyższej oraz wskutek chociażby niezawinionych zachowań osób trzecich, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie
ponosi, w tym zachowań Odbiorcy.
W rozumieniu ust. 2 siłą wyższą jest zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej
staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego niekorzystnych skutków, a w szczególności: powódź, wyładowania
atmosferyczne, pożar, porywisty wiatr, sadź, strajk, wojna, akty władzy państwowej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej w dopuszczalnych granicach
określonych w obowiązujących przepisach prawa lub umowie.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tytułu niedostarczania energii elektrycznej wynikłą z
awarii sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego, wynikłą z innych przerw a także działania
siły wyższej.
§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODBIORCY ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w przypadku:
1)
nielegalnego pobierania energii elektrycznej, w tym w szczególności:
a) samowolnego przyłączenia do sieci,
b) pobierania energii elektrycznej z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowego,
c) pobierania energii elektrycznej bez Umowy lub niezgodnie z Umową;
2)
gdy instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, bądź Odbiorca nie
dopuszcza upoważnionych przedstawicieli Sprzedawcy do kontroli, tym samym stwarzając domniemanie
zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska
3)
Odbiorca używa urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych odbiorców.
W razie nielegalnego pobierania energii elektrycznej Sprzedawca, niezależnie od uprawnienia do wstrzymania
dostarczania energii pobiera od Odbiorcy opłatę za nielegalnie pobraną energię elektryczną, określoną w Taryfie dla
usług dystrybucji energii elektrycznej lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych.
Jeżeli Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie
terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, Sprzedawca może wstrzymać
dostarczanie energii elektrycznej.
W przypadku zachowania trybu, o którym w mowa w ust. 3 i nieuregulowania całości zaległych i bieżących płatności
Sprzedawca uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania dostaw bez kolejnego wezwania i wyznaczania
dodatkowych terminów.
Sprzedawca wznawia dostarczanie energii elektrycznej po uregulowaniu przez Odbiorcę opłat za czynności związane ze
wznowieniem wg stawek określonych w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.
Wznowienie dostarczania energii następuje bezzwłocznie po ustaniu przyczyny wstrzymania oraz po wykonaniu zaleceń
pokontrolnych przywracających stan zgodny z Umową.
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§10
OBOWIĄZYWANIE UMOWY I TRYB JEJ WYPOWIEDZENIA
1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego tj. od 20.08.2018 i jest zawarta jest na czas
nieoznaczony.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu,
w którym oświadczenie jednej ze stron umowy dotarło do strony drugiej.
Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) rażącego naruszenia przez Odbiorcę postanowień Umowy,
b) utraty tytułu prawnego do obiektu do którego dostarczana jest energia i świadczona usługa dystrybucji,
c) utraty ekonomicznych bądź technicznych możliwości dostarczania energii i świadczenia usługi dystrybucyjnej,
d) zmiany przez Odbiorcę dostawcy energii elektrycznej, w trybie przewidzianym przepisami prawa,
e) opóźnienia w regulowaniu opłat z tytułu dostaw energii i usługi dystrybucji przekraczającego 2 miesiące,
f) wprowadzania zakłóceń do sieci po stronie Odbiorcy.
Odbiorca obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w celu aktualizacji umowy w ciągu 14 dni od daty powstałych zmian
technicznych i prawnych, mających wpływ na sposób rozliczania za pobieraną energię elektryczną, jego status prawny
oraz tytuł prawny do obiektów, do których dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W
przypadku zmian technicznych powodujących konieczność zmiany warunków przyłączenia do sieci – Odbiorca
występuje ze stosownym wnioskiem przed dokonaniem zmian. Dokonanie zmian bez uzyskania stosownych warunków
przyłączenia (zmiany warunków) może być uznane za nielegalny pobór energii.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmian w Umowie dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności.
Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane handlowe drogą pocztową np.: listem zwykłym,
listem poleconym, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub w podobny sposób. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle wykonania lub nienależytego wykonania
postanowień Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Odbiorcy i Sprzedawcy.
Przeniesienie przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot nie wymaga
zgody drugiej strony Umowy.
Integralną częścią Umowy są wszystkie załączniki.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (teks jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie,
b) taryfy i cenniki ustalone i wprowadzone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) Kodeks cywilny i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
§12
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO informujemy:
1.

2.

3.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enerha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie
200 bud.2 lok. 300, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta
ST. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 377167.
dane kontaktowe administratora –Enerha sp. z o.o.
adres: Enerha Sp. z o.o , Aleje Jerozolimskie 200 bud.2 lok. 300 w 02-486 Warszawie
tel. +48 516-001-637, e’mail: biuro@enerha.pl
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną na ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z
którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
Państwa praw z tym związanych: pod adresem e’mail: enrodo@wp.pl
przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Danych Osobowych, Enerha Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200 bud.2 lok. 300, 02-486 Warszawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną,
- niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie
- badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania
jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług
- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie
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4.

5.

6.

7.
8.

uzasadnionego interesu;
- windykacji należności na podstawie art.6 ust.1 lit. F RODO, jako prawnie uzasadnionego
interesu.
- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust1 lit c RODO).
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie
którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie powyżej, z wyłączeniem sytuacji gdy
wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane
będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo
stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową
wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.
Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu,
zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
- operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)
- nabywcy wierzytelności
- upoważnieni na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe
- nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: kancelarie prawnicze, - biura rachunkowe, firmy
windykacyjne
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw poza europejskim obszarem gospodarczym.
Podanie danych osobowych było dobrowolne i niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy.

Załączniki do Umowy:
1. Charakterystyka energetyczna odbioru energii elektrycznej.
2. Ustalenie zasad rozliczeń, cykli odczytywania, fakturowania oraz warunków i terminów płatności.
3. Aktualny cennik dla sprzedaży energii elektrycznej
4. Pełnomocnictwo
5. Aktualny cennik dla usługi dystrybucji/wyciąg/

Sprzedawca:

Odbiorca:

6

Załącznik nr 1 do umowy
CHARAKTRYSTYKA OBIEKTU: Przedmiotem umowy kompleksowej jest świadczenie Odbiorcy przez Sprzedawcę
usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji
energii elektrycznej do miejsca dostarczania, na potrzeby obiektu:
Rodzaj obiektu
Adres Obiektu
Nr PPE
Nr licznika
Układ
Moc Umowna
Moc Przyłączeniowa
Napięcie znamionowe
Wielkość zabezpieczenia
Grupa taryfowa
Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla
pierwszego okresu rozliczeniowego
Szacowana wartość zużycia energii i opłat przesyłowych
dla pierwszego okresu rozliczeniowego

mieszkanie

3-fazowy
13kW
13kW
400V
25A
G11
110kWh/miesiąc
80 zł/miesiąc

Załącznik nr 2 do umowy
Ustalenie zasad rozliczeń, cykli odczytywania, fakturowania oraz warunków i terminów płatności.
1.

2.

Rozliczenia będą zgodne z okresami określonymi z OSD i określone są na 6 miesięczne okresy z
płatnością co 1 miesiąc.
Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail .
Faktury będą przesyłane na adres: ................................................................................................................
(proszę o zaznaczenie odpowiedniego pola i wypełnienie pola adres w przypadku jego zaznaczenia)

3. Termin płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin płatności Prognozy – płatność na ostatni dzień miesiąca.
5. Za przekroczenie terminu płatności Sprzedawca ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych.
Załącznik nr 3 do umowy
Aktualny cennik
1.
2.
3.

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla taryfy G w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 wynosić
będzie 0,270 zł/kWh netto (0,3321pln/kWh brutto)
Opłata abonamentowa dla faktury elektronicznej sprzedaży energii 3,00zł netto miesięcznie.
Opłata abonamentowa za fakturę papierową 6,00zł netto miesięcznie
Opłata za dystrybucję energii elektrycznej określona będzie na podstawie aktualnej taryfy OSD.

...............................
Sprzedawca:

..........................................
Odbiorca:

Załącznik nr 4 do umowy
Pełnomocnictwo
.
zam.
Niniejszym upoważniam: Enerha Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200 bud. 2 lok.300, 02-486 Warszawa
do dokonania zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego kompleksowej umowy sprzedaży energii
elektrycznej.

......................................
Data i podpis odbiorcy
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