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PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY    POROZUMIENIE STRON DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA /ZAWARCIA KOMPLEKSOWEJ UMOWY      
                                                                      SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI   

 
 Jeżeli Klient nie zadeklaruje we wniosku swojego zużycia, Sprzedawca przyjmie dla potrzeb pierwszego okresu rozliczeniowego średnie miesięczne zużycie dla 
Klienta w gospodarstwie domowym, które wynosi 110 kWh miesięcznie (1320 kWh rocznie). 

1. PUNKT POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
ul. _____________________, lokal nr________ 
adres punktu poboru energii elektrycznej / ulica, nr domu, nr lokalu 

___ -__________   Warszawa 
kod pocztowy, miejscowość 
Wskazania licznika energii elektrycznej  
Data przekazania / przejęcia lokalu   
 
 _ _    -   _ _     -   _ _ _  
 dd             mm              r r r r                                      
 
 
 
nr fabryczny licznika 
 

     Strefa I Strefa II 

Energia czynna [kWh] 
 

  

Pobór mocy [ kW ] 
 

12,5kW 

 
2. ZDAJĄCY LOKAL: 

 
 
         

imię i nazwisko 
 

a 
adres zamieszkania: ulica , nr domu/ nr lokalu 
 
 
 
kod pocztowy, miejscowość 
 
 
 
 
 
W związku z opuszczeniem w/w lokalu proszę o rozwiązanie Kompleksowej 
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji z 
dniem przekazania lokalu. Dane podane w punkcie 1 stanowią podstawę do 
dokonania rozliczenia końcowego. Zobowiązuję się zapłacić wszelkie 
należności z tytułu dotychczasowej Umowy do dnia jej rozwiązania. 
 
         
 
W przypadku nadpłaty na koncie rozliczeń proszę o jej zwrot na rachunek bankowy 
 
       
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        Numer rachunku bankowego 
 
  
      …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        Nazwa banku prowadzącego rachunek  bankowy 

 

1. PRZEJMUJĄCYLOKAL 

 
Wypełnia osoba, która chce zawrzeć z Enerha Sp. z o.o.. z siedzibą przy 
Alejach Jerozolimskich 200 bud. 2 lok. 300,             02-486 Warszawa, 
KRS 0000377167, NIP 521-359-34-52, zwany dalej Sprzedawcą, 
Kompleksową Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia 
Usług Dystrybucji. 

 
 

imię i nazwisko 
 

___________________________________________ 
adres zamieszkania: ulica , nr domu/ nr lokalu 
 
___________________________________________________________ 
kod pocztowy, miejscowość 
 

 
 

                    PESEL 
 
 
nr telefonu 
 
________________________________________ 
adres e-mail 
 
Adres do korespondencji: 
 

        taki sam jak adres zamieszkania 
 

 
ulica , nr domu/ nr lokalu 
 
___________________________________________________________ 
kod pocztowy, miejscowość 
 

 
2. Taryfa G11 

Rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 1 miesiąc  
                     e–faktura                faktura tradycyjna  
                        Abonament 3zł/m-c              Abonament 6 zł/m-c              (netto)         
      Cena energii 0,46zł/kwh netto   

 
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony,  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   
 
Planowane miesięczne zużycie energii ___________kWh 

  
Wnioskuję o rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej przed upływem 
terminu uprawniającego do odstąpienia od Umowy zawartej poza Lokalem 
Sprzedawcy lub na odległość, tj. przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż rozpoczęcie 
dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy skutkować będzie w przypadku odstąpienia od tej umowy 
obowiązkiem zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń 
spełnionych do chwili, w której poinformuję Sprzedawcę o odstąpieniu od 
niniejszej Umowy. Przejmujący lokal upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania 
od Innogy Stoen Operator sp. z o.o. danych technicznych w celu realizacji 
Umowy do punktu poboru energii elektrycznej wskazanego w punkcie 1. 
 

 
 
 
___________________________________________________ 
Podpis zdającego 
 

 
 
 
___________________________________________________ 
Podpis przejmującego 
 

3.     ROZLICZENIE KOŃCOWE 

1. PUNKT POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

2. ZDAJĄCY LOKAL 

4.      PRZEJMUJĄCY LOKAL 

5.     TARYFA G11 


