
Słupsk, dnia ..................

e-mail: bok@eniga.pl

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR: SEM/20170831_130834/2017 

zawarta w dniu ............. na czas określony od dnia ............. na okres 24 miesięcy fizycznej dostawy produktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

ul........................ 
..-... 

     

     

     

SPRZEDAWCA

ENIGA EDWARD ZDROJEK

ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk

NIP: 839-100-47-55

ODBIORCA

 

  

PESEL:........................  

 

 

 Punkt poboru:   Dom jednorodzinny

 

Numer PPE:   

 

 Adres:     Grupa taryfowa: G11

     

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej czynnej dokonywana przez SPRZEDAJĄCEGO na rzecz 
KUPUJĄCEGO w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych. Szczegółowe warunki Umowy opisane są w 
Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Umowy. Po zakończeniu okresu obowiązywania, Umowa automatycznie przekształca 
się w Umowę na czas nieokreślony.

Warunki cenowe, wybrana oferta, zapotrzebowanie.

Rozliczenia za energię elektryczną czynną odbywać się będą na warunkach wybranej przez KUPUJĄCEGO oferty pod nazwą 
"Najtańsza oferta przez Internet". Szczegóły oferty oraz ceny zawiera załącznik nr 2  będący integraną częścią.Umowy.

Kupujący deklaruje roczne zużycie energii elektrycznej czynnej w ilości: 2600 kWh.

Osoba kontaktowa, terminy rozliczeń i płatności.

Kontakt: , tel.: +48 502 ... ...., e-mail: odbiorca@eniga.pl

W celu umożliwienia terminowej zapłaty zobowiązania Sprzedający prześle Kupującemu fakturę VAT w dniu jej wystawienia na 
e-mail: odbiorca@eniga.pl. Płatność zgodna z termiem Polecenia Zapłaty.
Rozliczenia za energię elektryczną czynną dokonywane będą w okresach miesięcznych.

Strony, kierując się dobrą wiarą, celami Umowy i uzasadnionym interesem każdej ze Stron, zobowiązują się do przyjęcia nowej ceny netto za 
energię elektryczną czynną  bez konieczności jej aneksowania w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących 
zmiany cen energii elektrycznej czynnej na rynku, a w szczególności zmiany w zasadzie naliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej 
czynnej i świadectw pochodzenia. Inne zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa 
sporządzona została na zadadach opisanych i zaakceptowancyh przez KUPUJĄCEGO w "Regulaminie zawierania umów na odległość" w dwóch 
jendobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z  "Regulaminem zawierania Umów na odległość" i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na zawieranie umów na odległość.

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowej oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy na podany przeze mnie adres

poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Chcę korzystać z eFAKTURA. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z  "Regulaminem eFaktura" i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i

usług.

Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się naodległość przez Sprzedawcę na podany

przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

POUCZENIE. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

2017-08-31.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na

przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, przesłaniego do Państwa wraz z Umową, jednak nie jest

to obowiązkowe.

Czytelny podpis Odbiorcy / Odbiorców



Słupsk, dnia 2017-08-31

e-mail: bok@eniga.pl

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ Z PEŁNOMOCNICTWEM DLA

SPRZEDAWCY

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

ul........................ 
..-...

     

     

     

ODBIORCA

 

 

PESEL:........................ 

ADRES MIEJSCA DOSTAWY

Punkt poboru: Dom jednorodzinny Numer PPE:  

Adres:    

PEŁNOMOCNICTWO

W związku ze złożeniem powyższego wniosku o zawarcie umowy kompleksowej, ja/my niżej podpisany/i zwany/i dalej Mocodawcą

udzielam/y niniejszym   pełnomocnictwa na rzecz ENIGA Edward Zdrojek z siedzibą w Słupsku przy ul. Nowowiejskiej 6, 76-200

Słupsk, wpisanej do CEIDG, NIP 839-100-47-55 do:

1. Wystąpienia z wnioskiem do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o przekazanie paszportu dla Punktów Poboru Energii

wskazanych w niniejszym dokumencie.

2. Zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej pomiędzy Mocodawcą a ENIGA Edward

Zdrojek umowy sprzedaży energii elektrycznej lub kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej, po podpisaniu stosownej

umowy.

3. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług

dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron

dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,

4. Zawarcia ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do

określonych w umowie sprzedaży punktów poboru energii (PPE) Klienta w tym do wyboru w imieniu Mocodawcy sprzedawcy

rezerwowego oraz do upoważnienia wskazanego OSD do zawarcia w imieniu Mocodawcy z tym sprzedawcą rezerwowym umowy

rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez sprzedawcę wybranego przez

Mocodawcę.

5. Reprezentowania Mocodawcy przed właściwym OSD w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

6. Dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ENIGA Edward Zdrojek do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. Mocodawca

zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa, co uzasadnione jest łączącym Mocodawcę oraz ENIGA Edward

Zdrojek stosunkiem prawnym.

Czytelny podpis Odbiorcy / Odbiorców




