UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI
„UMOWA”
Nr __________________
zawarta w dniu ________________ pomiędzy:

Power 21 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. St. Okrzei 26/1, w (03-710) Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271431, NIP: 108-00-02-532, w której imieniu działa:
Maciej Kromkowski – Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa, obowiązującego od 1 grudnia 2018 roku, które nie wygasło ani nie zostało odwołane,
zwaną w treści Umowy “Sprzedawcą”,

a

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

zwaną w dalszej treści Umowy “Odbiorcą”, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie usługi jej dystrybucji do miejsc dostarczania przez Sprzedawcę na Obszarze dystrybucji –
rozumianym jako zespół sieci i instalacji elektroenergetycznych na terenie _______________________________
Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić dostarczanie energii elektrycznej, a Odbiorca do jej odbioru i zapłaty za energię elektryczną oraz inne należności
związane z dostarczaniem energii elektrycznej.
§2
CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Rozdzielnia nN
Pomieszczenie
licznikowni
1 / 3 fazowe
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Grupa
taryfowa

Moc umowna

Grupa
przyłączeniowa

Adres obiektu

Miejsce
pomiaru
energii/typ
zasilania

Moc
przyłączeniowa

Odbiorca zamawia energię elektryczną, moc i usługę dystrybucji energii elektrycznej dla:

Zabezpieczenie
przedlicznikowe

1.

Miejsce
dostarczania
energii
elektrycznej

zaciski prądowe
przewodów zasilających
wlz Odbiorcy

Odbiorca oświadcza, że dysponuje aktualnym tytułem prawnym do lokalu i ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia. Odbiorca
udostępni tytuł prawny na żądanie Sprzedawcy.
Odbiorca oświadcza, że jest/nie jest Odbiorcą Przemysłowym w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne i nie znajduje się w wykazie Odbiorców
Przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku uzyskania statusu Odbiorcy Przemysłowego Odbiorca niezwłocznie
poinformuje Sprzedawcę.
Odbiorca oświadcza, że nie posiada koncesji/posiada koncesję na: wytwarzanie/obrót/przesyłanie/dystrybucję energii elektrycznej, w przypadku uzyskania
koncesji lub zmiany posiadanej Odbiorca niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę.
Odbiorca oświadcza, że zakupiona energia elektryczna zostanie/nie zostanie przeznaczona do dalszej odsprzedaży, w przypadku przeznaczenia energii do
dalszej odsprzedaży Odbiorca niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę.
Odbiorca oświadcza, że moc bezpieczna obiektu wynosi ----------- kW.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci Sprzedawcy i instalacji Odbiorcy.

§3
ZASADY ROZLICZENIA DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.
2.

Odbiorca zapłaci Sprzedawcy należności za usługę dystrybucji i czynną energię elektryczną, której ilość stwierdzana będzie na podstawie wskazań systemu
pomiarowo-rozliczeniowego.
Szczegółowe zasady rozliczania dostarczonej energii określone są w § 7 Ogólnych warunków sprzedaży energii elektrycznej i/lub świadczenia usług dystrybucji
przez Power 21 sp. z o.o., zwanych dalej Ogólne warunki.
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§4
TERMIN REGULOWANIA NALEŻNOŚCI
1.

Odbiorca wnosi należności za energię elektryczną w terminie określonym w §7 Ogólnych warunków.

2.

Adres korespondencyjny Odbiorcy. Na poniższy adres będą dostarczane przez Sprzedawcę faktury za energię elektryczną i usługi dystrybucji:
_____________________________________________
ul. ______________________, __-____ ___________
e-mail: _______________________________________

3.

4.
5.

Odbiorca wyraża zgodę / nie wyraża na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (e-faktura) przez Power 21 sp. z o.o., zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie „Zgoda na
przesyłanie/udostępnienie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych” – dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy, na adres poczty
elektronicznej ______________________________________________________________________________________ .
Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej.
W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią Power21 wystawienie i dostarczenie e-faktur, faktura zostanie wystawiona w formie
papierowej i dostarczona pocztą.
§5
OBOWIĄZYWANIE UMOWY I TRYB JEJ WYPOWIEDZENIA

1.
2.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia _____________ roku.
Szczegółowe zasady obowiązywanie Umowy i tryb jej wypowiedzenia są określone w § 11 Ogólnych warunków.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Zmian w Umowie dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Odbiorcy i Sprzedawcy.
Umowa rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią,
które niniejszym tracą moc prawną.
Strony zgodnie oświadczają i podpisując niniejszą Umowę, potwierdzają, iż poza nią i w zakresie objętym jej treścią nie istnieją dokonane między nimi
jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia i porozumienia.
Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi warunkami sprzedaży energii elektrycznej i/lub świadczenia usług dystrybucji przez Power 21 sp. z
o.o. przed zawarciem Umowy i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Ogólnymi warunkami sprzedaży
energii elektrycznej i/lub świadczenia usług dystrybucji przez Power 21 sp. z o.o. rozstrzygające są postanowienia Umowy.
Ogólne warunki Sprzedawca może jednostronnie zmienić, o czym poinformuje Odbiorcę, poprzez dostarczenie mu tekstu jednolitego Ogólnych warunków.
Odbiorca jest związany nowymi Ogólnymi warunkami, jeśli nie wypowie Umowy zgodnie z warunkami wypowiedzenia.
W razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie stanu prawnego lub sytuacji prawnej Strony mających wpływ na realizację postanowień Umowy, Strony
zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności, przywrócenia równowagi kontraktowej i
ekwiwalentności świadczeń.

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki sprzedaży energii elektrycznej i/lub świadczenia usług dystrybucji przez Power 21 sp. z o.o.

Sprzedawca:

Odbiorca:
(pieczątka i podpis)

………………………………………………….

………………………………………………….
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