Numer PPE

KOMPLEKSOWA UMOWA SPRZEDAŻY
Energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
Dla klientów indywidualnych
Nr ENDM/
/
zawarta w Nowym Dworze Mazowieckim
w dniu
§1
1. Klientem pobierającym energię jest:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
kod pocztowy

miejscowość

telefon

e-mail

PESEL

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

imię i nazwisko2
adres zamieszkania2
kod pocztowy2

miejscowość2

telefon2

e-mail2

PESEL2

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość2

2. Przy zawarciu Umowy Klient:
działa osobiście
reprezentowany jest przez pełnomocnika

x

imię i nazwisko pełnomocnika
imię i nazwisko pełnomocnika

działających na podstawie dołączonego pełnomocnictwa z dnia

3. Miejscem dostarczania energii jest:
adres miejsca dostarczania, ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy

miejscowość

4. Klient oświadcza, że
posiada /
nie posiada tytuł prawny
do miejsca dostarczania energii w postaci:
5. Adres do korespondencji – jeżeli inny niż miejsca dostarczania
energii:
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy

miejscowość

6. Grupa taryfowa / okres rozliczeniowy*
G11 /

1 miesięczny

2 miesięczny

7. Planowane miesięczne zużycie energii:**
kWh

8. Umowa zawarta jest na czas: 1
nieokreślony
określony do dnia

6 miesięczny

9. Umowa określa szczegółowe zasady sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Energetyka Nowy Dwór
Mazowiecki Sp. z o.o. (zwana dalej Sprzedawcą)
10. Sprzedaż energii i usługi dystrybucji świadczone przez Sprzedawcę
realizowane są na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn.zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy, na warunkach określonych w niniejszej
Umowie, Taryfie Sprzedawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, obowiązujących na dzień podpisania Umowy, oraz Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki i ogłoszonej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki,
obowiązującej na dzień podpisania Umowy.
11. Umowa przeznaczona jest dla:
- klientów indywidualnych – rozumie się przez to konsumentów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz.
93 – z późn. zm.) zużywających energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe i
okołomieszkaniowe (np. strychy, garaże).
§2
1. Sprzedawcą energii elektrycznej jest Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
zwany dalej Sprzedawcą, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000427471, kapitał zakładowy: 1 672 400 zł, NIP
5311688627, REGON 146221498, który przy zawarciu Umowy reprezentowany
jest, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przez:
Annę Ibekwe – Prezesa Zarządu
§3
1. Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie oraz w Ogólnych
Warunkach Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji,
zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”, stanowiących integralną część Umowy,
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia
świadczenia usług dystrybucji , a Klient zobowiązuje się do odbioru energii
elektrycznej oraz terminowego dokonywania płatności za energię elektryczną
i świadczone usługi dystrybucyjne.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji oraz prawa i obowiązki Stron, w tym w szczególności: warunki
zmiany mocy umownej, standardy jakościowe, warunki zapewnienia
niezawodności i ciągłości dostarczania energii, warunki wprowadzenia zmian
stawek i opłat taryfowych lub grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń,
parametry techniczne energii, bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów
oraz standardów jakościowych, odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie
warunków Umowy oraz warunki rozwiązania Umowy określone zostały w
Ogólnych Warunkach.
§4
1. Rozliczenia między Stronami w zakresie sprzedaży energii elektrycznej będą
odbywać się według cen dla grupy taryfowej, o której mowa w § 1 ust. 6 Umowy
zgodnie z Taryfą Sprzedawcy.
2. Rozliczenia między Stronami w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej będą odbywać się wg stawek opłat dla grupy taryfowej, o której
mowa w § 1 ust. 6 Umowy, zgodnie z Taryfą, zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki i wprowadzaną zgodnie z przepisami prawa.
3. Strony ustalają, że za bilansowanie handlowe realizowane w ramach
niniejszej Umowy odpowiedzialny jest Sprzedawca.

§5
Wypełnia Sprzedawca na podstawie danych technicznych OSD.
1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej i miejsce rozgraniczenia własności
urządzeń elektroenergetycznych stanowią: 1
przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyłączem kablowym z linii
napowietrznej– zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w
złączu, w kierunku instalacji Klienta;
przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielożyłowym
przewodem izolowanym – zaciski prądowe, o których mowa w podpunkcie
pierwszym, lub zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w
złączu w kierunku instalacji Klienta, w zależności od przyjętego rozwiązania
technicznego;
X w budynkach wielolokalowych – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń
głównych w złączu, w kierunku instalacji Klienta;
w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym – zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji Klienta;
w budynkach wielolokalowych – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń
głównych w stacji, w kierunku instalacji Klienta;
inne:
2. Energia dostarczana będzie w układzie: 1
3-fazowym
x 1-fazowym /
Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20 A.
Moc umowna 4 kW.
3. Miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest:

KLATKA SCHODOWA
Lokalizacja licznika
§6
1. Umowa wchodzi w życie:

z dniem zainstalowania lub dostosowania układu pomiarowego;
z dniem podania napięcia (odblokowania licznika);
z dniem
2. Z dniem wejścia w życie Umowy:
następuje rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji przez Sprzedawcę
sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji są
kontynuowane, a postanowienia niniejszej Umowy zastępują postanowienia
umowy dotychczasowej.
3. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji
nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę
podpisanego egzemplarza Umowy o ile Strony nie uzgodnią innej daty lub nie
zostanie wskazana przez Klienta w Umowie.

§7
1. W rozliczeniach pomiędzy Stronami stosuje się ceny i stawki opłat właściwe
dla grup taryfowych wskazanych w § 1 ust. 6, zgodnie z aktualnie obowiązującą
Taryfą Sprzedawcy stanowiących integralną część Umowy. Taryfy udostępniane
są również bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych
Sprzedawcy: www.energetyka@nowydwormaz.pl
2. Zmiany cen i stawek opłat w Taryfach nie powodują konieczności zmiany
Umowy w formie pisemnej. Szczegółowa procedura zmiany cen i stawek opłat
jest określona w Ogólnych Warunkach.
3. Terminem płatności jest dzień oznaczony na fakturze VAT. Sprzedawca
zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 7 dni przed terminem
płatności określonym na fakturze.
4. Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.
§8
1. Tryb i warunki rozwiązania przez Strony niniejszej Umowy, obowiązki Stron
związane z rozwiązaniem Umowy oraz warunki wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji określone zostały w Ogólnych
Warunkach.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Projekty wprowadzenia zmian przez Sprzedawcę w zawartej Umowie lub
Ogólnych Warunkach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w
Taryfach, będą niezwłocznie przesłane Klientowi wraz z informacją o prawie do
wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w Ogólnych Warunkach. Nie
złożenie przez Klienta wypowiedzenia Umowy w przypisanym terminie skutkuje
zmianą postanowień Umowy.
§9
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 – tekst jednolity z późn. zm.)
informujemy, że Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w
Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30 lok.118 jest
administratorem danych. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i
wykonania Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji oraz mogą być udostępniane innym podmiotom w celu realizacji
Umowy. Klientowi przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, których
przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
§ 10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
2. Ogólne Warunki oraz Taryfa Sprzedawcy stanowią załączniki do niniejszej
Umowy.
3. W dniu wejścia w życie postanowień niniejszej umowy ulega rozwiązaniu
poprzednia umowa zawarta z Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.

CZYTELNY PODPIS KLIENTA
KLIENT
KLIENT2

PODPIS ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i materiałów
reklamowych drogą elektroniczną:
KLIENT
KLIENT2

Adres do korespondencji:
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
Ul. Zakroczymska 30 lok.118
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 22 5122499
www.energetyka.nowydwormaz.pl
e mail: energetyka@nowydwormaz.pl

* Klient zostanie zakwalifikowany przez Sprzedawcę do grupy taryfowej G, lecz
nie wcześniej niż z dniem dostarczenia do Sprzedawcy pozwolenia na
użytkowanie budynku (budynki wielorodzinne) lub zaświadczenia o zakończeniu
budowy (zabudowa szeregowa lub domki).
** 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 183,3 kWh
miesięcznie (2200 kWh rocznie).
1
zaznaczyć właściwe pole
2
wypełnić, gdy Umowę podpisują dwie osoby

