UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
Imię i nazwisko Klienta/Odbiorcy

Nr umowy

PESEL

Data zawarcia umowy

Adres punktu poboru/obiektu ‒ ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Adres zamieszkania Klienta/Odbiorcy ‒ ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto/miejscowość

Adres korespondencyjny Klienta/Odbiorcy ‒ ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto

Właściciel nieruchomości

Tytuł prawny

Imię i nazwisko Pełnomocnika Klienta/Odbiorcy/Małżonka

PESEL Pełnomocnika Klienta/Odbiorcy/Małżonka

Adres zamieszkania Pełnomocnika Klienta/Odbiorcy/Małżonka
‒ ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy i miasto

Telefon kontaktowy
stacjonarny

Telefon kontaktowy komórkowy

Energia elektryczna będzie
dostarczana na potrzeby

Miejsce dostarczania energii
elektrycznej

Nr Płatnika

Nr ewidencyjny
Okres obowiązywania umowy:
- Nieokreślony
- określony; DATA
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Adres e-mail

Grupa taryfowa
Sprzedawcy

Cennik

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

Okres rozliczeniowy

Podstawa
rozliczeń

Sprzedawca: TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000036971
NIP 631-22-41-337 Kapitał zakładowy 27 688 500,00 zł

W

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest
określenie praw i obowiązków stron związanych ze
sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach
określonych w Umowie.
2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją
energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem
i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej
Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawieranej
przez Klienta/Odbiorcę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Klient/
Odbiorca zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej
dla punktu poboru określonego w § 1.
4. Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia
funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach
Umowy.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostały
w „Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Energii
Elektrycznej” („OWU”), a także w Cenniku lub Cenniku
Usług Sprzedażowych („CUS”), które stanowią
integralną część Umowy.
§3
Klient/Odbiorca oświadcza, że:
a) energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na
własny użytek, w celu jej zużycia w gospodarstwie

domowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych
związanych z prowadzeniem tych gospodarstw,
tj. w pomieszczeniach piwnicznych, garażu, strychu,
o ile pomieszczenia te nie są wyposażone w odrębny
układ pomiarowo-rozliczeniowy, z wyłączeniem
działalności gospodarczej i zawodowej;
b) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Sprzedawcy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego
wpływającego istotnie na niniejszą umowę i przyjmuje
do wiadomości, że brak poinformowania Sprzedawcy
może być traktowane, jako naruszenie warunków
umowy

§4
1. Sposób prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe
obsługi odbiorców oraz zasady ustalania bonifikaty za
ich niedotrzymanie zostały określone w OWU.
2. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce
dostarczania energii elektrycznej dla punktu poboru
wymienionego w § 1 określona jest każdorazowo
w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej
pomiędzy Klientem/Odbiorcą a Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.
§5
Umowa zawarta jest na czas wskazany w § 1. Szczegółowe
warunki rozwiązania Umowy określone zostały w OWU.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§7
1. Klient/Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej
Umowy zapoznał się z OWU, Cennikiem lub CUS.

2. 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.
Załącznikiem do Umowy jest Klauzula Informacyjna
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Podpis Klienta/Odbiorcy/Pełnomocnika/
i Małżonka Klienta/Odbiorcy
(dostarczono mi Umowę, Ogólne Warunki Umowy, Cennik
lub Cennik Usług Sprzedażowych)

Podpis Pełnomocnika Sprzedawcy
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