OŚWIADCZENIE

O PRZYJĘCIU OFERTY (OPO)
Prosimy o uzupełnienie poniższych danych:
Firma Przedsiębiorcy/nazwa spółki cywilnej

Imię i nazwisko (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/wspólnika spółki cywilnej)

NIP:

Siedziba Przedsiębiorcy/adres prowadzonej działalności
Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

–

/
Nr telefonu:

Miejscowość:

E-mail:

Wybieram ofertę
Prąd plus GKR i usługa Serwisant dla Wspólnot 24H - 2 lata - dla Firm - rabat 10 zł/MWh
- EE_MSPg GKR10 B SdWF TS_2_Q3_01.07.22-30.09.24
Prąd plus GKR i LAS - 2 lata - dla Firm - rabat 10 zł/MWh
- EE_MSPg GKR10 B_las TS_2_Q3_01.07.22-30.09.24

Zyskaj łatwy dostęp do faktur, dokumentów i szybkich płatności z firmowym kontem w serwisie Mój TAURON.
Załóż je na mój.tauron.pl/zaloz
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią oferty, Umowy oraz Cennika i przyjmuję ofertę wraz z Umową i Cennikiem
złożoną mi przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla punktów poboru/obiektów wskazanych w załączniku1 do niniejszego Oświadczenia,
należących do reprezentowanej przeze mnie firmy, które są rozliczane wg cen i stawek dla energii elektrycznej obowiązujących Klienta
na dzień podpisania niniejszego Oświadczenia.
Adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Adres e-mail: oferta@tauron.pl, Telefoniczna Obsługa Klienta: 555 444 555
Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, REGON: 120378027

Dane obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna:
Lp. Nr PPE:

Adres obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna:
Ulica:

/
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Numer licznika:

–
Grupa taryfowa:

Lp. Nr PPE:

Adres obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna:
Ulica:

/
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Numer licznika:

–
Grupa taryfowa:

Lp. Nr PPE:

Adres obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna:
Ulica:

/
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Numer licznika:

–
Grupa taryfowa:

Lp. Nr PPE:

Adres obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna:
Ulica:

/
Kod pocztowy:

Miejscowość:

–
Grupa taryfowa:

Adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Adres e-mail: oferta@tauron.pl, Telefoniczna Obsługa Klienta: 555 444 555
Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, REGON: 120378027

Numer licznika:

1. W celu umożliwienia Klientowi w przyszłości korzystania z ofert, w tym promocji cenowych lub Cenników, wprowadzanych przez Sprzedawcę, Strony postanawiają wprowadzić następujące
zapisy do wiążącej je Umowy. Zmiany Umowy będące skutkiem wprowadzenia przez Sprzedawcę nowej oferty, w tym Cenników lub innych warunków Umowy, nie wymagają formy pisemnej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą dokonywane w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
1.1. Za pośrednictwem Internetu lub telefonu:
a) Sprzedawca zamieszczać będzie na stronie WWW dedykowanej ofercie regulamin oferty bądź Cennik, obejmujący w szczególności:
– określenie wysokości nowych cen za energię elektryczną, rabatów lub upustów oraz warunków objęcia ofertą bądź Cennikiem,
– określenie okresu obowiązywania cen, rabatów lub upustów,
– określenie okresu, w którym Klient zobowiązany będzie do niewypowiadania Umowy,
– określenie wysokości opłat, kosztów lub odszkodowań, które zobowiązany będzie ponieść Klient w przypadku wypowiedzenia Umowy, Cennika lub oferty przed zakończeniem okresu obowiązywania tej Umowy, oferty bądź Cennika.
b) Klient będzie deklarować swoje uczestnictwo w ofercie bądź Cenniku, wyrażać akceptację warunków oferty bądź Cennika oraz wyrażać wymagane przez Sprzedawcę zgody i oświadczenia, w tym oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oferty bądź Cennikiem (składać oświadczenie) poprzez zamieszczenie i zatwierdzanie swoich danych na stronie WWW
dedykowanej ofercie lub też poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem infolinii Sprzedawcy (numer telefonu wskazany m.in. na stronie WWW dedykowanej ofercie) i przekazanie
mu swoich danych.
c) Weryfikacja danych Klienta będzie dokonywana zgodnie z postanowieniami regulaminu oferty lub Cennika. Po dokonaniu przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji danych,
a następnie po dokonaniu przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji spełniania przez Klienta warunków do objęcia ofertą lub Cennikiem, Sprzedawca będzie wysyłał do Odbiorcy pisemne oświadczenie o objęciu Klienta ofertą (przyjęcie oferty Odbiorcy) bądź Cennikiem.
1.2. Poprzez dostarczenie Klientowi pisemnej propozycji Promocji bądź nowego Cennika, obejmującej w szczególności:
a) określenie wysokości nowych cen za energię elektryczną, rabatów lub upustów oraz warunków objęcia ofertą bądź Cennikiem,
b) określenie okresu obowiązywania cen, rabatów lub upustów,
c) określenie okresu, w którym Klient zobowiązany będzie do niewypowiadania Umowy,
d) określenie wysokości opłat, kosztów lub odszkodowań, które zobowiązany będzie ponieść Klient w przypadku wypowiedzenia Umowy, Cennika lub oferty przed zakończeniem
okresu obowiązywania tej Umowy, oferty bądź Cennika.
2. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o braku akceptacji propozycji oferty bądź Cennika, które powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania propozycji oferty lub Cennika i spowoduje, iż – po zakończeniu okresu obowiązywania aktualnej oferty, jeśli taka będzie – Odbiorca będzie rozliczany na zasadach przewidzianych w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy. Brak skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje, iż – po
zakończeniu okresu obowiązywania aktualnej oferty, jeśli taka będzie – Klient będzie rozliczany na zasadach przewidzianych w nowej ofercie Sprzedawcy.
3. W przypadku uczestniczenia Klienta w ofercie bądź Cenniku Sprzedawcy Klient wyraża niniejszym zgodę na obciążenie go przez Sprzedawcę przewidzianymi w regulaminie obowiązującej
Klienta oferty bądź Cenniku: opłatami, kosztami lub odszkodowaniami związanymi z naruszeniem przez Odbiorcę postanowień regulaminu danej oferty lub Cennika, w tym w szczególności
w przypadku wypowiedzenia Umowy przed zakończeniem okresu obowiązywania danej oferty bądź Cennika.
4. Pozostałe warunki obowiązujących umów nie ulegają zmianie. W przypadku odmiennej regulacji wynikającej z zawartych umów znajdą zastosowanie postanowienia niniejszego Oświadczenia, w czasie obowiązywania oferty.
5. Oświadczenie o przyjęciu oferty traktowane będzie jako aneks do aktualnie obowiązującej Umowy z TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
6. Klient ma prawo do odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji. Prosimy, aby było to jednoznaczne oświadczenie. Klient może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego na naszej stronie internetowej oraz w POK. Nie jest to jednak
obowiązkowe. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje podmiotom wskazanym w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm).

Przyjmuję do wiadomości, że oferta dotyczy cen i stawek sprzedaży energii elektrycznej. Aby otrzymać całkowity koszt zakupu energii, należy do
podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.
Oświadczam jednocześnie, iż przedmiotową ofertę przyjmuję bez zastrzeżeń. W związku z powyższym zobowiązuję się do tego, iż nie odwołam
niniejszego oświadczenia o przyjęciu oferty.
W przypadku wyboru – na pierwszej stronie niniejszego dokumentu – produktu z usługą dodatkową oświadczam, że zapoznałem (-am) się
i w pełni akceptuję Regulamin tejże usługi, który jest niezbędny do jej prawidłowej realizacji.
W przypadku wyboru – na pierwszej stronie niniejszego dokumentu – produktu „Prąd plus e-firma” oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin
oferty Prąd plus e-firma oraz wyrażam zgodę na przesłanie kodu aktywacyjnego na adres e-mail wskazany na pierwszej stronie dokumentu.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z oferty „Prąd plus e-firma”.
W przypadku wyboru – na pierwszej stronie niniejszego dokumentu – produktu z usługą Muzyka 24H Firma oświadczam, że znam i akceptuję
Regulamin usługi Muzyka 24H_Firma oraz wyrażam zgodę na przesłanie kodu aktywacyjnego na adres e-mail wskazany na pierwszej stronie
dokumentu.
Sprzedawca informuje Klienta, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się
w załączniku Klauzula Informacyjna TAURON Sprzedaż 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.

Miejscowość

Dnia

Data, podpis i pieczęć firmowa osoby upoważnionej do przyjęcia oferty

Podpis Pełnomocnika Sprzedawcy

Załącznik powinien zawierać wykaz PPE należących do firmy. Układ wykazu wg wzoru: NIP, nr ewidencyjny/lub nr PPE/lub nr licznika; grupa taryfowa; adres obiektu,
na który dostarczana jest energia elektryczna.

1

Adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Adres e-mail: oferta@tauron.pl, Telefoniczna Obsługa Klienta: 555 444 555
Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, REGON: 120378027

