UMOWA KOMPLEKSOWA DOTYCZĄCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
Imię i nazwisko Klienta

Nr Płatnika

Nr ewidencyjny

Nr Umowy

Nr PPE

PESEL / (Numer paszportu dla obcokrajowca)

Data zawarcia umowy

Adres punktu poboru - ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Adres zamieszkania Klienta - ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Adres korespondencyjny Klienta - ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Tytuł prawny:

TAK

Imię i nazwisko Pełnomocnika Klienta/Małżonka

PESEL Pełnomocnika Klienta/Małżonka

Adres zamieszkania Pełnomocnika Klienta/Małżonka - ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Telefon kontaktowy stacjonarny

Telefon kontaktowy komórkowy

Adres e-mail

Prognozowane przez Klienta roczne
zużycie energii elektrycznej [kWh/rok]

Grupa taryfowa Sprzedawcy

Cennik/Taryfa

Grupa przyłączeniowa

Grupa taryfowa OSD

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Układ pomiarowy
1F/3F

Zabezpieczenia przedlicznikowe
[A]

Moc umowna [kW]

Okres obowiązywania umowy:
- nieoznaczony
- oznaczony (data)

NIE

Energia elektryczna będzie
dostarczana na potrzeby
Okres rozliczeniowy
Sprzedawcy

Podstawa rozliczeń

Okres
rozliczeniowy
OSD

Moc przyłączeniowa Współczynnik mocy tgφo
[kW]

Sprzedawca:

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000036971
o kapitale zakładowym 27 688 500,00 zł, której nadany jest NIP 631-22-41-337, Regon 276551482.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest
określenie praw i obowiązków stron związanych
ze sprzedażą Klientowi energii elektrycznej
i zapewnieniem świadczenia usług dystrybucji tej
energii.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży
Klientowi energii elektrycznej, a Klient zobowiązuje
się do jej kupna i odbioru zgodnie z adresem punktu
poboru/obiektu określonym w § 1. Sprzedawca
zobowiązuje się także zapewnić Klientowi
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące
działalność w zakresie dystrybucji („Operator
Systemu Dystrybucyjnego” lub „OSD”), a Klient
zobowiązuje się do zapłaty należnego Sprzedawcy
wynagrodzenia
na
zasadach
określonych
w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej
dotyczącej energii elektrycznej („OWU”).

3. Operatorem
Systemu
Dystrybucyjnego
jest
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, lub jego
następca prawny.
4. Prawa i obowiązki stron Umowy określone zostały
w OWU, a także w Taryfie lub Cenniku lub Cenniku
Usług Sprzedażowych i w Taryfie OSD, które
stanowią integralną część Umowy.
5. Sposób
prowadzenia
rozliczeń,
standardy
jakościowe obsługi Klientów, warunki zapewnienia
niezawodności i ciągłości dostaw, parametry
jakościowe energii oraz zasady ustalania bonifikaty
za ich niedotrzymanie zostały określone w OWU.
§3
1. Klient oświadcza, że skorzystał z prawa wyboru
Sprzedawcy i że:
1.1. energię
elektryczną
będzie
pobierał
wyłącznie na własny użytek w celu jej

zużycia w gospodarstwie domowym oraz
w pomieszczeniach gospodarczych związanych
z prowadzeniem tego gospodarstwa, tj.
w pomieszczeniach piwnicznych, garażu,
strychu,
z
wyłączeniem
działalności
gospodarczej i zawodowej;
1.1.1. energię elektryczną będzie pobierał
wyłącznie na własny użytek w celu jej
zużycia w domu letniskowym, domu
kempingowym lub altanie w ogródku
działkowym, w którym nie jest prowadzona
działalność gospodarcza i zawodowa;
1.1.2. energię elektryczną będzie pobierał
wyłącznie na własny użytek w celu jej
zużycia w garażu, w którym nie jest
prowadzona działalność gospodarcza
i zawodowa;
1.2. zobowiązuje
się
do
niezwłocznego
poinformowania Sprzedawcy o zmianie danych
wskazanych w § 1;
1.3. instalacja w punkcie poboru/obiekcie jest
w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom
technicznym określonym w odpowiednich
przepisach
i
nie
zawiera
przeróbek
umożliwiających nielegalne pobieranie energii
elektrycznej.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą umowę
o świadczenie usług dystrybucji z OSD, z której
wynika, że Sprzedawca może zawrzeć Umowę.
§4
1. Dniem wejścia w życie Umowy jest dzień, w którym
rozpoczyna się sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji.
Za dzień rozpoczęcia sprzedaży i świadczenia usług
dystrybucji strony przyjmują:
– dzień zainstalowania przez OSD układu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z podaniem
napięcia lub
– dzień potwierdzony przez OSD w trakcie
udokumentowanego sprawdzenia układu
pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy
energia ma być dostarczana do punktu poboru/
obiektu, w którym układ pomiarowo-rozliczeniowy
został uprzednio zainstalowany lub
– dzień skutecznego przeprowadzenia procesu
zmiany sprzedawcy lub
– dzień uzgodniony między stronami Umowy.
2. Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczas
obowiązująca umowa, której przedmiotem była
sprzedaż energii oraz świadczenie usług dystrybucji
dla punktu poboru/obiektu określonego w § 1, co
nie wpływa na obowiązek wykonania przez strony
ich zobowiązań pieniężnych powstałych przed
dniem rozwiązania umowy. Jeżeli Umowa jest
zawierana na czas oznaczony i Klient do rozliczeń
wybrał Cennik, to Umowa obowiązuje przez okres
obowiązywania tego Cennika, a kwestie odnowienia
Umowy zawarte są w OWU.
3. W przypadku udokumentowanego przejęcia
przez Klienta punktu poboru/obiektu, na potrzeby
którego dostarczana jest energia elektryczna,
określonego w § 1 Sprzedawca na wniosek Klienta
może przyjąć dla celów rozliczeniowych wskazanie

4.

5.
6.
7.

układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
przejęcia. Rozliczenie zużycia dokonane zostanie
z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających
z Taryfy albo Cennika i Taryfy OSD obowiązujących
w dacie pobierania energii elektrycznej.
Umowa zawarta jest na czas wskazany w § 1.
Szczegółowe warunki oraz obowiązki stron związane
z rozwiązaniem lub zmianą Umowy określone
zostały w OWU.
Sposób rozwiązania i zmiany Umowy oraz warunki
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej
określone są w OWU.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Umowie
lub wynikających z Umowy stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§5
1. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy
zapoznał się z OWU, Taryfą albo Cennikiem lub
Cennikiem Usług Sprzedażowych – w zależności od
tego, co będzie stanowić podstawę rozliczeń między
stronami, a także z Taryfą OSD.
2. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej
Umowy otrzymał od Sprzedawcy dokumenty,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Klient oświadcza, że:
3.1. otrzymał od Sprzedawcy kopię zbioru praw
konsumenta, o której mowa w art. 5 ust. 6e
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne;
3.2. otrzymał od Sprzedawcy wzór oświadczenia
o odstąpieniu od niniejszej Umowy, gdy Umowa
zawarta jest poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość.
4. Sprzedawca informuje Klienta, że w zakresie
sprzedaży
energii
elektrycznej
informacja
o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się
w załączniku Klauzula Informacyjna TAURON
Sprzedaż GZE sp. z o.o., a w zakresie świadczenia
usługi dystrybucji informacja o przetwarzaniu danych
osobowych znajduje się w załączniku Klauzula
Informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.
5. Sprzedawca w imieniu OSD informuje Klienta,
że OSD w związku z koniecznością wypełnienia
wymogów prawnych przetwarza dane osobowe
udostępnione przez Klienta w Umowie, w zakresie
realizacji usługi dystrybucyjnej.
6. Załącznikami do Umowy są:
6.1. Cennik lub Taryfa;
6.2. Taryfa OSD lub wyciąg z Taryfy OSD;
6.3. OWU – Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej;
6.4. Zbiór praw Konsumenta;
6.5. CUS – jeżeli jest przyjęty do rozliczeń;
6.6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej
Umowy – gdy Umowa zawarta jest poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość;
6.7. Klauzula Informacyjna TAURON Sprzedaż GZE
sp. o.o.
6.8. Klauzula Informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.
7. IRiESD stanowi część Umowy udostępnianą do
publicznego wglądu w trybie określonym w art. 9g
ust. 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo

§6
1. Klient upoważnia OSD do:
1.1. zawarcia, w imieniu i na rzecz Klienta,
rezerwowej umowy kompleksowej z:
,
zwanym(-ą) dalej „Sprzedawcą rezerwowym”,
w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania
wykonywania
umowy
kompleksowej
energii
elektrycznej przez Sprzedawcę.
1.2. żądania w imieniu Klienta rozpoczęcia
świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej
przed
upływem
14-dniowego
okresu
odstąpienia
od
rezerwowej
umowy
kompleksowej zawartej na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia jej
zawarcia.
1.3. udzielenia dalszego umocowania swoim
pracownikom lub innym osobom, z którymi OSD
łączy stosunek prawny, w zakresie objętym
umocowaniem wynikającym z niniejszego
pełnomocnictwa.
2. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie
do odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
3. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na
to, że:
3.1. po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej,
realizacja tej umowy oraz spełnienie
obowiązków
wobec
Klienta
zgodnie

z przepisami dotyczącymi prawa konsumenta
dokonywane są bezpośrednio pomiędzy
Sprzedawcą rezerwowym a Klientem;
3.2. rezerwowa umowa kompleksowa wchodzi
w życie z dniem zawarcia i obowiązuje od dnia
rozpoczęcia świadczenia rezerwowej usługi
kompleksowej;
3.3. rezerwowa umowa kompleksowa może zostać
w każdym czasie wypowiedziana przez Klienta
w drodze oświadczenia złożonego Sprzedawcy
rezerwowemu z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu,
w którym nastąpiło doręczenie do sprzedawcy
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy
czym Klient może wskazać późniejszy termin
jej wypowiedzenia;;
3.4. rezerwowa umowa kompleksowa ulega
rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie
z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej
albo sprzedaży energii elektrycznej, na
podstawie umowy zawartej z wybranym przez
Klienta sprzedawcą energii elektrycznej;
3.5. Klient do czasu wejścia w życie rezerwowej
umowy kompleksowej zachowuje prawo do
wskazania innego Sprzedawcy rezerwowego
poprzez udzielenie i przekazanie OSD,
za pośrednictwem Sprzedawcy, nowego
pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo upoważnia, OSD do zawierania
rezerwowej umowy kompleksowej ze Sprzedawcą
rezerwowym wielokrotnie, w każdym przypadku
zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt. 1.
5. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą poinformowania
OSD o udzieleniu przez Klienta nowego
pełnomocnictwa Klienta. Klient zwalnia OSD
z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po
wygaśnięciu umocowania.

Podpis Klienta/Pełnomocnika/ i Małżonka Klienta

Podpis Pełnomocnika Sprzedawcy

energetyczne – tj. w siedzibie OSD i na stronie
internetowej OSD: http://www.tauron-dystrybucja.pl
oraz na stronie internetowej Sprzedawcy:
https://www.tauron.pl/dla-domu. Ponadto IRiESD
jest ogłaszana zgodnie z art. 9g ust. 9 ww. ustawy
– w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, który
to Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej:
http://bip.ure.gov.pl.

