UMOWA KOMPLEKSOWA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
nr
(dla Odbiorców z grup taryfowych G)

dalej Umowa zawarta w
wlokalu1)
poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy1)
dnia
–
–
pomiędzy: Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
(81-341) przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000363611, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
wGdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:5272636714, REGON: 142578335, o kapitale zakładowym w wysokości 10 100 000 zł, zwaną dalej Sprzedawcą lub Stroną, reprezentowaną
napodstawie pełnomocnictwa przez upoważnionego przedstawiciela:

nr przedstawiciela

oznaczenie przedstawiciela: imię i nazwisko
a
imię i nazwisko Odbiorcy 1

imię i nazwisko Odbiorcy 2 (wypełnić, jeśli po stronie Odbiorcy Umowę zawiera więcej niż jedna osoba)
działającym/i osobiście / reprezentowanym/i 2) przez:
na podstawie pełnomocnictwa, które nie wygasło ani nie zostało odwołane, zwanym dalej / zwanymi dalej łącznie Odbiorcą lub Stroną.
Dane Odbiorcy:
Odbiorca 1:

PESEL

Seria i nr dowodu os. lub paszportu

Nr tel. kontaktowego
Adres zamieszkania:
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod

–

Odbiorca 2:

Poczta
PESEL

Seria i nr dowodu os. lub paszportu

Nr tel. kontaktowego
Adres zamieszkania:
Ulica
Miejscowość
Kod

–

Poczta

Adres e-mail:
Adres do korespondencji dla Odbiorcy 1):

taki jak: adres zamieszkania Odbiorcy 1

taki jak: adres zamieszkania Odbiorcy 2

inny, określony poniżej:

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Miejscowość
Kod

–

Poczta

Dane Punktu Poboru Energii (o których mowa w §1 ust. 1 i §1 ust. 6 niniejszej Umowy)
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 1):
Energa – Operator S.A.

Enea Operator sp. z o.o.

RWE Stoen Operator sp. z o.o.

Tauron Dystrybucja S.A. / Oddział

PGE Dystrybucja S.A. / Oddział

• Numer PPE/kod PPE
• Numer licznika
• Numer ewidencyjny Odbiorcy w ewidencji OSD:

• Grupa taryfowa OSD 1)

• Nazwa PPE*

• Grupa przyłączeniowa*

G11

G12

Inna:

Szczegółowe dane o warunkach technicznych (zgromadzone na podstawie danych otrzymanych od OSD), takie jak: maksymalna moc umowna [kW], moc przyłączeniowa [kW], wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego [A], napięcie zasilania [V], układ pomiarowo-rozliczeniowy, miejsce dostarczania energii elektrycznej, miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a Odbiorcą, tg φ*, miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego*, typ odbioru*, proﬁl*, wynikające z dotychczasowej umowy o świadczenie usług dystrybucji łączącej Odbiorcę z OSD albo z umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji łączącej Odbiorcę z dotychczasowym
sprzedawcą energii elektrycznej, zostaną przekazane Odbiorcy najpóźniej z pierwszą fakturą za Usługę Kompleksową, zgodnie z §1 ust. 6 niniejszej Umowy.
* wymagane w przypadku, gdy usługi dystrybucji świadczy PGE Dystrybucja S.A.
Informacje o dotychczasowej umowie sprzedaży energii elektrycznej bądź umowie kompleksowej
• Typ dotychczasowej umowy 1):
1)

• Dotychczasowy sprzedawca :

kompleksowa

rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję

Energa-Obrót S.A.

Enea S.A.

RWE Polska S.A.

• Zmiana sprzedawcy 1):
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

pierwsza

Tauron Sprzedaż GZE Sp.z o.o.

PGE Obrót S.A./Oddział
Inny (jaki?):
• Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy sprzedaży bądź umowy kompleksowej 1):

1 miesiąc

inny (jaki?)

kolejna

miesięcy

§1Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę narzecz Odbiorcy Usługi Kompleksowej polegającej nasprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia
usługi dystrybucji energii elektrycznej (dalej: Usługa Kompleksowa) dolokalu (obiektu) położonego w:
Adres lokalu (PPE):
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Miejscowość
Kod

–

Poczta

wktórym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej doOdbiorcy, wyłącznie nawłasny użytek Odbiorcy, wcelu zużycia jej wgospodarstwie domowym oraz wpomieszczeniach
gospodarczych związanych zjego prowadzeniem, oile nie sąone wyposażone wodrębny układ pomiarowo-rozliczeniowy. Zzastrzeżeniem postanowień ust. 6poniżej, szczegółowe informacje oOdbiorcy oraz owarunkach technicznych świadczenia Usługi Kompleksowej, wtym m.in. dane dotyczące Punktu Poboru Energii (dalej: PPE), wymagane dopoprawnej realizacji
niniejszej Umowy sąwskazane powyżej wzestawieniach: Dane Odbiorcy oraz Dane Punktu Poboru Energii.
2. Odbiorca oświadcza, żeposiada tytuł prawny dolokalu (obiektu) określonego wust. 1powyżej, aponadto, żenie posiada koncesji naobrót energią elektryczną.
3. Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Kompleksowej, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej
orazdozapłaty należnego Sprzedawcy wynagrodzenia nazasadach określonych Umowie oraz wOgólnych Warunkach Umowy Kompleksowej (dalej: OWU) stanowiących Załącznik nr1
doniniejszej Umowy.
4. Sprzedawca zapewnia świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej domiejsca dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) wskazanego
powyżej wzestawieniu: Dane Punktu Poboru Energii.
5. Sprzedawca oświadcza, iż jest stroną ważnej generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zOSD, aponadto żenie istnieją żadne przeszkody ani ograniczenia dozawarcia przez
niego niniejszej Umowy.
6. Odbiorca oświadcza, iż upoważnia Sprzedawcę do pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz danych o warunkach technicznych, o których mowa jest w ust. 1 powyżej,
niezbędnych dorealizacji niniejszej Umowy. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę, aby ten, pootrzymaniu odOSD danych owarunkach technicznych, októrych mowa wzdaniu poprzednim,
uzupełnił zestawienie: Dane Punktu Poboru Energii wzakresie wymaganym doprawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Sprzedawca zobowiązuje się dodostarczenia Odbiorcy wykazu
danych owarunkach technicznych uzyskanych odOSD, najpóźniej wraz zpierwszą fakturą zaUsługę Kompleksową.
7. Niniejsza Umowa reguluje zasady świadczenia Usługi Kompleksowej narzecz Odbiorcy będącego konsumentem wrozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Odbiorca oświadcza, żeenergia elektryczna dostarczana woparciu oniniejszą Umowę nie będzie wykorzystywana przez Odbiorcę napotrzeby działalności gospodarczej lub zawodowej ani nainne potrzeby niż zużycie
jej wgospodarstwie domowym Odbiorcy. Odbiorca zobowiązuje się doniezwłocznego poinformowania Sprzedawcy owszelkich zmianach stanu faktycznego określonego wniniejszym
ustępie.
8. Konsumentowi, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub na odległość przysługuje prawo odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pozostałe informacje wymagane przepisami prawa dotyczące prawa odstąpienia odUmowy, wtym wzór
zktórego można skorzystać wcelu odstąpienia odUmowy, znajdują się wOWU.
§2Rozliczenia
1. Strony ustalają, że:
a) cenę energii elektrycznej, wysokość opłaty ztytułu gwarancji niezmienności ceny energii elektrycznej lub inne opłaty związane zesprzedażą energii elektrycznej określa Oferta Promocyjna

(dalej: Oferta), stanowiąca Załącznik nr2doUmowy;

nr

b) opłaty ztytułu dystrybucji energii elektrycznej określa aktualna Taryfa OSD dla grupy taryfowej Odbiorcy, której wyciąg stanowi Załącznik nr4doUmowy.
2. Odbiorca oświadcza, żenależy dogrupy taryfowej wskazanej powyżej wzestawieniu: Dane Punktu Poboru Energii. Wprzypadku niezgodności grupy taryfowej wskazanej przez Odbiorcę
zdanymi przekazanymi przez OSD, rozliczenia zaUsługę Kompleksową będą dokonywane woparciu oOfertę oraz Taryfę OSD właściwą dla grupy taryfowej wskazanej przez OSD. Powyższe nie wyłącza prawa Odbiorcy dozmiany grupy taryfowej nazasadach określonych wOWU.
3. Okres Rozliczeniowy 1):

1miesiąc

2miesiące

6miesięcy

12 miesięcy

kWh rocznie.
4. Odbiorca deklaruje zakup iodbiór energii elektrycznej wilości:
Powyższa deklaracja służy Sprzedawcy docelów szacowania wielkości zapotrzebowania naenergię elektryczną napotrzeby jej zakupu przez Sprzedawcę oraz ustalania wielkości opłat
wynikających zprognozowanego zużycia energii, wprzypadkach określonych wOWU.
5. Rozliczenia z tytułu świadczenia Usługi Kompleksowej odbywać się będą w Okresach Rozliczeniowych wskazanych w niniejszej Umowie, skorelowanych z okresami rozliczeniowymi
wynikającymi zTaryfy OSD dla grupy taryfowej Odbiorcy, woparciu ofaktury wystawiane przez Sprzedawcę napodstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych Sprzedawcy
przez OSD. Szczegółowe warunki rozliczeń określają OWU.
6. Wrazie nieotrzymania faktury, Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić otym niezwłocznie Sprzedawcę.
7. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy kopię zbioru praw konsumenta energii elektrycznej wraz zpierwszą fakturą zaenergię elektryczną iświadczone usługi.
§3Czas trwania Umowy
1. Umowa wchodzi wżycie zdniem jej podpisania przez Strony, zzastrzeżeniem ust. 2poniżej, iobowiązuje przez okres oznaczony oddnia jej podpisania doupływu 1):
36 miesięcy

48 miesięcy

inny (jaki)

miesięcy odrozpoczęcia świadczenia Usługi Kompleksowej.

–
–
pod warunkiem, żezostanie rozwiązana lub wygaśnie lub upłynie okres
2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Kompleksowej nastąpi zdniem:
wypowiedzenia umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej łączącej Odbiorcę zdotychczasowym sprzedawcą oraz umowy dystrybucji energii elektrycznej łączącej
Odbiorcę zOSD. Odbiorca oświadcza, iż akceptuje, żerozpoczęcie świadczenia Usługi Kompleksowej najego rzecz przez Sprzedawcę wymaga ponadto pozytywnej weryﬁkacji przez OSD
zgłoszenia Umowy przesyłanego przez Sprzedawcę doOSD irozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD wcelu dostarczenia energii elektrycznej dla PPE. Wprzypadku negatywnej weryﬁkacji zgłoszenia Umowy przez OSD, termin rozpoczęcia świadczenia Usługi Kompleksowej ulega odpowiedniemu przesunięciu oczas niezbędny dopozytywnej weryﬁkacji
zgłoszenia Umowy przez OSD oraz spełnienia pozostałych wymagań dotyczących powiadomienia OSD iprocedury zmiany sprzedawcy. Nażądanie Sprzedawcy, Odbiorca obowiązany jest
doprzekazania Sprzedawcy poprawnych danych obejmujących informacje oOdbiorcy oraz owarunkach technicznych świadczenia Usługi Kompleksowej wprzypadku, gdy negatywna weryﬁkacja zgłoszenia Umowy przez OSD jest następstwem przekazania przez Odbiorcę wadliwych danych.
3. Poupływie okresu oznaczonego wskazanego wust. 1 powyżej, niniejsza Umowa ulega przekształceniu wUmowę naczas nieoznaczony, oile Odbiorca nie złoży przeciwnego oświadczenia
woli. Wokresie obowiązywania Umowy naczas nieoznaczony, wielkość opłat ztytułu Usługi Kompleksowej narzecz Odbiorcy określać będzie aktualna Taryfa OSD oraz Cennik Sprzedawcy
dostępny nastronie multimedia.pl/prad oraz wsiedzibie Sprzedawcy iBiurach Obsługi Klienta Multimedia Polska. Cennik Sprzedawcy obowiązujący wdniu zawarcia niniejszej Umowy
stanowi Załącznik nr3doUmowy.
4. Odbiorca ma prawo zgłosić sprzeciw codoprzekształcenia Umowy zawartej naczas oznaczony wUmowę zawartą naczas nieoznaczony, przy czym sprzeciw ten należy zgłosić Sprzedawcy
conajmniej najeden miesiąc przed upływem terminu obowiązywania Umowy naczas oznaczony. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Tryb przekształcenia niniejszej Umowy wUmowę naczas nieoznaczony, októrym mowa jest wust. 3powyżej, nie wyłącza możliwości uzgodnienia przez Strony innych warunków świadczenia
Usługi Kompleksowej narzecz Odbiorcy niż określone wust. 3powyżej, wszczególności wdrodze zawarcia napiśmie aneksu doniniejszej Umowy lub zmiany Umowy bez jednoczesnej
ﬁzycznej obecności Stron, zwykorzystaniem środków porozumiewania się naodległość oraz zzachowaniem warunków przewidzianych wodrębnych przepisach prawa regulujących warunki zawarcia zkonsumentem umowy naodległość.
§4Kara umowna, odszkodowanie zarozwiązanie Umowy
Wzwiązku zzawarciem niniejszej Umowy nawarunkach promocyjnych określonych wOfercie:
a) w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu na jaki została zawarta ta Umowa, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary
umownej w wysokości określonej w Ofercie, za każdy miesiąc o jaki został skrócony okres obowiązywania niniejszej Umowy wskazany w §3 ust. 1 powyżej;
b) w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Sprzedawcę z winy Odbiorcy, w szczególności w przypadku zadłużenia w opłatach wynikających z niniejszej Umowy lub innego rażącego
naruszenia przez Odbiorcę obowiązków określonych w tej Umowie, przed upływem okresu na jaki została zawarta ta Umowa, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy
odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez Sprzedawcę na skutek rozwiązania Umowy z winy Odbiorcy, w szczególności z uwzględnieniem okresu o jaki został skrócony okres obowiązywania niniejszej Umowy wskazany w §3 ust. 1 powyżej.
§5Zmiana Umowy
1. Warunki zmiany mocy umownej, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego określają OWU.
2. Zmiana okresu najaki została zawarta Umowa może nastąpić wtrybie, októrym mowa jest w§3ust. 3lub §3ust. 5niniejszej Umowy.

E.1

3. Odbiorca może przystąpić dopromocji organizowanych przez Sprzedawcę, bez jednoczesnej ﬁzycznej obecności Stron, przy pomocy środków porozumiewania się naodległość wykorzystywanych przez Sprzedawcę dokontaktów zOdbiorcą, wszczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej. Przyjęcie zlecenia dorealizacji wymaga uprzedniego potwierdzenia tożsamości Odbiorcy, zwykorzystaniem jego danych osobowych. Sprzedawca rejestruje iprzechowuje treści połączeń dotyczące składanych zleceń oraz informacje przekazywane
wzwiązku zwykonaniem Umowy, wszczególności oświadczenia Odbiorcy składane wopisany powyżej sposób. Rejestracja ma charakter poufny imoże być wykorzystana wyłącznie jako
dowód złożenia zlecenia lub sprawdzenia poprawności jego realizacji.
4. Zmiana Umowy bez jednoczesnej ﬁzycznej obecności Stron, przy pomocy środków porozumiewania się naodległość, odbywa się nazasadach określonych wodrębnych przepisach prawa,
októrych mowa jest §3ust. 5powyżej.
5. Pozostałe warunki itryb zmiany Umowy określają OWU.
§6Zasady przetwarzania danych osobowych Odbiorcy
Sprzedawca informuje, iż zgodnie zart. 23 ust. 1pkt 3i5oraz ust. 4Ustawy zdn. 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2014.1182) dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane wbazie danych Sprzedawcy oraz OSD dla celów realizacji niniejszej Umowy, aponadto dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, wszczególności marketingu
usług własnych, atakże dochodzenia przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń ztytułu niniejszej Umowy. Odbiorca oświadcza, żezostał poinformowany oprawie kontroli przetwarzania
danych, które godotyczą, wszczególności oprawie dostępu dotreści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia isprostowania.
§7Postanowienia końcowe
1. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy, wtym prawa iobowiązki Stron, sposób wnoszenia skarg irozstrzygania sporów, tryb postępowania reklamacyjnego, wysokość boniﬁkaty ztytułu
niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, warunki zapewnienia niezawodności iciągłości dostarczania
energii elektrycznej, parametry jakościowe energii elektrycznej, atakże odpowiedzialność Stron zaniedotrzymanie warunków Umowy, sposób postępowania wrazie utraty przez Odbiorcę
możliwości wywiązania się zobowiązku zapłaty zasprzedaną energię elektryczną oraz zaświadczone usługi, tryb iwarunki rozwiązania Umowy, zostały zamieszczone wOWU. Maksymalne
dopuszczalne ograniczenia wpoborze energii elektrycznej oraz informacje omożliwości uzyskania pomocy wprzypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej regulują OWU.
2. Odbiorca oświadcza, żeupoważnia OSD dozawarcia wjego imieniu inajego rzecz rezerwowej umowy kompleksowej zwybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym świadczącym
rezerwową usługę kompleksową działającym naobszarze OSD. Zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej nastąpi wprzypadkach wskazanych wOWU. Pełnomocnictwo dla OSD dozawarcia rezerwowej umowy kompleksowej stanowi Załącznik nr6doUmowy. Odbiorca upoważnia ponadto OSD, by wprzypadkach wskazanych wOWU, OSD zawarł wimieniu inarzecz
Odbiorcy rezerwową umowę kompleksową zpodmiotem wykonującym zadania sprzedawcy zurzędu naobszarze działania OSD.
3. Wzakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 zpóźn. zm.) wraz zprzepisami wykonawczymi wydanymi dotej ustawy inajej podstawie, oraz przepisy kodeksu cywilnego.
4. Oile Umowa lub OWU nie stanowi inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zasady itryb zmiany odpowiednio Oferty, Cennika oraz Taryfy OSD
określa odpowiednio Oferta lub OWU.
5. Zmiany teleadresowe oraz zmiana nazwy ﬁrmy Sprzedawcy nie stanowią zmiany Umowy inie wymagają formy aneksu doUmowy. Strony zobowiązują się dopisemnej informacji otych zmianach pod rygorem ich nieskuteczności.
6. Podpisując niniejszą Umowę Odbiorca potwierdza, żenajpóźniej wchwili wyrażenia przez niego woli związania się Umową zostały mu doręczone izapoznał się zOfertą, aktualną Taryfą
OSD iCennikiem Sprzedawcy oraz OWU iakceptuje ich postanowienia.
7. Umowa została zawarta wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pojednym dla każdej zeStron, zzastrzeżeniem, żeZałącznik nr1, Załącznik nr3oraz Załącznik nr4zostały sporządzone
wjednym egzemplarzu dla Odbiorcy, aZałącznik nr5iZałącznik nr6zostały sporządzony wjednym egzemplarzu dla Sprzedawcy.
8. Integralną część Umowy stanowią: Załącznik nr1 – OWU, Załącznik nr2– Oferta, Załącznik nr3– Cennik Sprzedawcy, Załącznik nr4– Wyciąg zTaryfy OSD, Załącznik nr5– Wniosek
ozawarcie Umowy Kompleksowej zPełnomocnictwem dla Sprzedawcy doprzeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, Załącznik nr6– Pełnomocnictwo dla OSD dozawarcia rezerwowej umowy kompleksowej.

Odbiorca 3)

Sprzedawca

Sprzedawca stosuje w swojej działalności Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie.
Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej są kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206). Przystąpienie do stosowania Dobrych Praktyk jest dobrowolne i otwarte dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność
wzakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym na terenie Polski. Z treścią ww. kodeksu można zapoznać się na stronie www.toe.pl

Dodatkowe oświadczenia Odbiorcy 1)
1.

2.

Oświadczam, że najpóźniej w chwili wyrażenia przeze mnie woli związania się Umową Kompleksową dla Energii Elektrycznej otrzymałam/em od Sprzedawcy informacje o cenie energii
elektrycznej oraz wynagrodzeniu obejmującym wszystkie płatności za Okres Rozliczeniowy, za usługi których świadczenie stanowi przedmiot Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej. Cenę oraz wynagrodzenie (opłaty) określa Oferta Sprzedawcy oraz aktualna Taryfa OSD, a ponadto Cennik Sprzedawcy (o ile Odbiorca nie będzie korzystać z promocyjnych warunków
sprzedaży energii elektrycznej określonych w ofercie promocyjnej Sprzedawcy). Na wynagrodzenie Sprzedawcy za zamówione usługi składają się opłaty za usługi o charakterze stałym oraz
opłaty za usługi o charakterze jednorazowym wykonane w Okresie Rozliczeniowym.
Wyrażam zgodę na ponoszenie płatności za usługi dodatkowe i inne opłaty objęte Umową Kompleksową dla Energii Elektrycznej.

3.

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska 4) moich danych
osobowych, w tym numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, w celu marketingu towarów i usług pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska.

4.

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od spółek z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska 4) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wszczególności na mój adres poczty elektronicznej.

Data i czytelny podpis Odbiorcy 3)

1)

odpowiednie zaznaczyć X
niepotrzebne skreślić
jeśli po stronie Odbiorcy Umowę zawiera więcej niż jedna osoba, wymagane jest złożenie podpisów przez Odbiorcę 1 i Odbiorcę 2
4)
Grupa Kapitałowa Multimedia Polska to podmioty z grupy kapitałowej Multimedia Polska SA w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. 2007. Nr 50.331 z późn. zm.), w szczególności Multimedia Polska SA, Multimedia Polska-Południe SA, Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.,
Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o., Multimedia Polska Development Sp. z o.o., Multimedia Polska Biznes SA
2)
3)

Infolinia 244 244 244

multimedia.pl/prad

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
nr

zawartej dnia

–

–

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ Z PEŁNOMOCNICTWEM DLA SPRZEDAWCY
Ja, niżej podpisany:

imię i nazwisko Odbiorcy 1
imię i nazwisko Odbiorcy 2 (wypełnić, jeśli po stronie Odbiorcy Umowę zawiera więcej niż jedna osoba)
Dane Odbiorcy:
Odbiorca 1:

PESEL

Seria i nr dowodu os. lub paszportu

Adres zamieszkania:
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod

–

Odbiorca 2:

Poczta
PESEL

Seria i nr dowodu os. lub paszportu

Adres zamieszkania:
Ulica
Miejscowość
Kod

–

Poczta

działający osobiście, zwany dalej / zwani dalej łącznie Mocodawcą,
wnoszę o zawarcie z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej dla n/w Punktu Poboru
Energii (dalej: PPE):
• Numer PPE/kod PPE
• Numer licznika
• Grupa taryfowa OSD

G11

G12

Inna:

odpowiednie zaznaczyć X

Adres lokalu (PPE):
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Miejscowość
Kod

–

Poczta

Ponadto, udzielam:
Multimedia Polska Energia Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000363611, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272636714, REGON: 142578335, zwanej dalej Pełnomocnikiem,
pełnomocnictwa do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz czynności obejmujących:
1) złożenie oświadczeń woli o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących kompleksowych umów sprzedaży energii elektrycznej, albo umów o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej lub/i umów sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nie ulegnie
rozwiązaniu wcześniej niż z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej przez Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. na podstawie umowy, o której mowa jest w pkt 2 poniżej;
2) zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD”) do realizacji Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej zawartej z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. (dalej: Umowa
Kompleksowa) w wykonaniu prawa Mocodawcy do zmiany sprzedawcy;
3) reprezentowanie Mocodawcy przed OSD w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy i realizacją Umowy Kompleksowej;
4) uzyskanie od OSD lub od dotychczasowego sprzedawcy wszelkich danych jakie okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy Kompleksowej, w szczególności informacji o:
Punktach Poboru Energii (dalej „PPE”), w tym danych o numerach i danych adresowych PPE, danych dotyczących mocy umownej, mocy przyłączeniowej, napięcia zasilania, wielkości
zabezpieczenia głównego przelicznikowego, układu pomiarowo-rozliczeniowego, o punktach dostarczania energii elektrycznej, numerach liczników energii elektrycznej, numerach
ewidencyjnych, grupach taryfowych przypisanych Mocodawcy, w tym również danych o średnim zużyciu energii elektrycznej dla poszczególnych Punktów Poboru Energii za dwa ostatnie
okresy rozliczeniowe;
5) uzyskanie od OSD lub od dotychczasowego sprzedawcy odpowiednio kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji lubumowy kompleksowej
lub kopii faktur lub innych dokumentów będących podstawą wnoszenia opłat za energię elektryczną lub usługi dystrybucji przez Mocodawcę, w przypadku gdy będzie to konieczne
dlapoprawnej realizacji Umowy Kompleksowej;
6) uzyskanie od OSD danych pomiarowych Mocodawcy, a ponadto aktualizację danych Mocodawcy u OSD;
7) dokonanie wszelkich innych czynności, w tym składanie wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy, jakie okażą się konieczne dla prawidłowego świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży
idystrybucji energii elektrycznej lub związanych z czynnościami, o których powyżej, a także odwołanie oświadczeń woli, cofanie zgłoszeń iinnych czynności faktyczno-prawnych podjętych
wcelu właściwego wykonania Umowy Kompleksowej;
8) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Mocodawcę, do zakończenia procesu powrotu Mocodawcy do poprzedniego sprzedawcy, w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub jej
dostarczania.
Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Pełnomocnika.

Data i czytelny podpis Mocodawcy 1)

1)

jeśli po stronie Mocodawcy Umowę zawiera więcej niż jedna osoba, wymagane jest złożenie podpisów przez Odbiorcę 1 i Odbiorcę 2

E.6

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
nr

zawartej dnia

–

–

PEŁNOMOCNICTWO ODBIORCY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
DO ZAWARCIA REZERWOWEJ UMOWY KOMPLEKSOWEJ
I. Ja, niżej podpisany/a:

imię i nazwisko Odbiorcy 1
imię i nazwisko Odbiorcy 2 (wypełnić, jeśli po stronie Odbiorcy Umowę zawiera więcej niż jedna osoba)
Dane Odbiorcy:
Odbiorca 1:

PESEL

Seria i nr dowodu os. lub paszportu

Adres zamieszkania:
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod

–

Odbiorca 2:

Poczta
PESEL

Seria i nr dowodu os. lub paszportu

Adres zamieszkania:
Ulica
Miejscowość
Kod

–

Poczta

• Kod PPE

działający osobiście, zwany(-a) dalej / zwani dalej łącznie Odbiorcą, przyłączony(-a) do sieci PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zwaną dalej OSD, w związku zawarciem Umowy
Kompleksowej dla Energii Elektrycznej (dalej: Umowa Kompleksowa) z Multimedia Polska Energia Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363611, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272636714,
REGON: 142578335 (dalej: Sprzedawca), niniejszym upoważniam OSD do:
1. Zawarcia, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, rezerwowej umowy kompleksowej z
, zwanym dalej: Sprzedawcą rezerwowym,
nazwa Sprzedawcy rezerwowego innego niż Sprzedawca
w przypadku:
1) trwałej lub przemijającej utraty przez Sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany przez Sprzedawcę możliwości działania na Rynku Bilansującym,
2) utraty przez Sprzedawcę możliwości świadczenia usługi kompleksowej,
3) zakończenia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z IRiESD i niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji OSD przez Sprzedawcę umowy kompleksowej zawartej zOdbiorcą,
z zastrzeżeniem, że OSD nie jest uprawniony do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:
a) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, albo wydania
przezsąd polubowny wyroku dotyczącego wstrzymania dostarczania na niekorzyść Odbiorcy lub wydania niekorzystnej dla Odbiorcy decyzji przez Prezesa URE,
b) wyprowadzenia Odbiorcy z Punktu Poboru Energii (PPE), tj. zakończenia na wniosek Odbiorcy świadczenia usługi kompleksowej wraz z ﬁzycznym odłączeniem PPE od sieci OSD.
2. Zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwowej umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii elektrycznej wykonującym na obszarze działania OSD zadania sprzedawcy z urzędu
wprzypadku, gdy zaistniała którakolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1)-3), z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a) lub b), a:
1) Odbiorca nie wskaże Sprzedawcy rezerwowego, albo
2) Sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł zrealizować rezerwowej umowy kompleksowej, albo
3) OSD wstrzymał realizację umowy zawartej z wybranym Sprzedawcą rezerwowym w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych.
3. Żądania w imieniu Odbiorcy rozpoczęcia świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej
naodległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.
II. Odbiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
1. Po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej, realizacja tej umowy oraz spełnienie obowiązków wobec Odbiorcy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dokonywane
są bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą rezerwowym a Odbiorcą.
2. Rezerwowa umowa kompleksowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje od dnia rozpoczęcia świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej.
3. Rezerwowa umowa kompleksowa może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Odbiorcę w drodze oświadczenia złożonego Sprzedawcy rezerwowemu z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia.
4. Rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy
zawartej z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą energii elektrycznej.
III. Odbiorca do czasu wejścia w życie rezerwowej umowy kompleksowej zachowuje prawo do wskazania innego Sprzedawcy rezerwowego poprzez udzielenie i przekazanie OSD,
zapośrednictwem Sprzedawcy, nowego pełnomocnictwa.
IV. Pełnomocnictwo upoważnia OSD do zawierania rezerwowej umowy kompleksowej ze Sprzedawcą rezerwowym lub ze sprzedawcą wykonującym na obszarze działania OSD zadania
sprzedawcy z urzędu wielokrotnie, w każdym przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt. I.
V. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą poinformowania OSD o udzieleniu przez Odbiorcę nowego pełnomocnictwa Odbiorcy. Odbiorca zwalnia OSD z obowiązku zwrotu dokumentu
pełnomocnictwa po wygaśnięciu umocowania.
VI. Odbiorca upoważnia OSD do udzielenia dalszego umocowania swoim pracownikom lub innym osobom, z którymi łączy OSD stosunek prawny, w zakresie objętym umocowaniem wynikającym
z niniejszego pełnomocnictwa.

miejscowość, data

1)

jeśli po stronie Odbiorcy Umowę zawiera więcej niż jedna osoba, wymagane jest złożenie podpisów przez Odbiorcę 1 i Odbiorcę 2

czytelny podpis Odbiorcy 1)

Obszar: PGE Dystrybucja S.A.
E.7.c

Sprzedawcy rezerwowi na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A.
1) PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów (Sprzedawca z urzędu)
2) CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
3) Elektrix Sp. z o.o., ul. Bukietowa 5, 02-650 Warszawa
4) Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
5) Energia Polska Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
6) Enerha Sp. z o.o., ul. Sułkowicka 2/4 m. 41, 00-746 Warszawa
7) Eniga Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
8) Gaspol S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
9) Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
10) Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
11) Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

