WNIOSEK O ZAWARCIE/ZMIANĘ UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI LUB UMOWY
DYSRYBUCYJNEJ DLA ODBIORCÓW Z GRUPY TARYFOWEJ C1x LUB C2x
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

A1. WNIOSEK DOTYCZY:
1.

Rodzaj obiektu:

nowy przyłącz

2.

Rodzaj umowy:

umowa kompleksowa sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji

3.

Zmiana parametrów PPE:

istniejący punkt poboru energii

nie dotyczy

zmiana grupy taryfowej

umowa dystrybucyjna

inna (jaka):

A2. DANE KLIENTA
1.

Nazwa Odbiorcy (nazwa przedsiębiorstwa):

2.

Dane Odbiorcy:
Nr telefonu:

E-mail:

sąd rejestrowy, w którym
podmiot jest zarejestrowany:

NIP:
3.

KRS:

REGON:

Adres siedziby Odbiorcy:

Ulica

nr domu

Poczta
4.

nr lokalu

kod pocztowy

Miejscowość

Adres do korespondencji:
jak adres siedziby

jak poniżej

Ulica

Poczta

nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

Miejscowość

reprezentowanym przez:

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku pełnomocnictwa – kopia jego stanowi integralny
załącznik do niniejszego wniosku)
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A3. DANE PUNKTU POBORU ENERGII
1.

Adres punktu poboru energii:

jak adres siedziby

jak adres do korespondencji

Ulica

nr domu

Poczta

jak poniżej

nr lokalu

kod pocztowy

Miejscowość

2.

Nr PPE/licznika (dla istniejących PPE):

3.

Nazwa/przeznaczenie obiektu:
(np. gospodarstwo domowe, domek letniskowy, garaż, działalność produkcyjna, działalność handlowo-usługowa itp.)

4.

Nazwa i nr tytułu prawnego:
(np. umowa cywilno-prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, decyzja administracyjna itp.)

z dnia

A4. POZOSTAŁE
1.

Początek obowiązywania umowy:

2.

Koniec obowiązywania umowy:

3.

Moc umowna:
zmienna w
ciągu roku

z dniem przyłączenia obiektu do sieci OSD
umowa na czas nieokreślony

równa mocy przyłączeniowej
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Moc bezpieczna (wypełnić w przypadku mocy umownej powyżej 300 kW):

5.

Planowany roczny pobór energii elektrycznej:

6.

Wnioskowana grupa taryfowa:

7.

Adres wysyłki faktur:

8.

Odbiór umowy:

umowa na czas określony do:

mniejsza niż moc przyłączeniowa tj.:

4.

C11 (przy mocy umownej do 40 kW)

od:

Lipiec

kW

Sierpień

Wrzesień

Listopad

Grudzień

kW
MWh/rok

C21 (przy mocy umownej powyżej 40 kW)

jak adres korespondencyjny

Październik

inna (jaka):

mailowo na adres e-mail:

umowę przesłać na adres korespondencyjny

odbiór osobisty w siedzibie OSD

A5. Załączniki do niniejszego wniosku
tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno-prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, decyzja administracyjna,
wypis z organów rejestrowych (np. KRS, EDG), NIP, REGON (dla podmiotów gospodarczych),
upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku, gdy Wnioskodawcę reprezentuje inny podmiot),
inne ……………………………………………………………………………………………………………………..
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1.

dane zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,

2.

instalacja elektryczna w budynku/lokalu/obiekcie wykonana została przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz że nie jest ona podłączona do instalacji odbiorczych, do których odbiorca nie posiada tytułu prawnego,

3.

wyrażam zgodę na przesłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.

Miejscowość, data

Podpis i pieczątka Odbiorcy
Podpis i pieczątka pracownika
przyjmującego wniosek
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