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KOD SPRZEDAWCY 1AB/2020

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer

Zawarta w dniu

, pomiędzy

SPRZEDAWCĄ: Proton Polska Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod. poczt. 02-797) przy Al.
Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583971, NIP 8992776623, kapitał zakładowy
500.000,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, zastąpiona w niniejszej umowie PEŁNOMOCNIKA:

i ODBIORCĄ:
Nazwa podmiotu

Adres siedziby

Kod pocztowy/ poczta

KRS

Adres korespondencyjny

NIP

REGON

reprezentowana przez:
PESEL

E-mail

Telefon 1

Telefon 2

Numer konta
Numer NAP

Sprzedawca i Odbiorca zwani są w dalszej części Umowy łącznie Stronami, bądź każdy z osobna Stroną. Reprezentanci Stron oświadczają,
ze są prawidłowo umocowani do reprezentowania swej Strony i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Dotychczasowy sprzedawca:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne Odbiorcy do Punktów Poboru Energii (dalej jako „PPE”)
wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W celu wykonania Umowy stosuje się postanowienia Cennika Umownego, który zawarty jest w § 4 Umowy, oraz postanowienia
Ogólnych Warunków Umowy (dalej jako „OWU”), które zawarte są w Załączniku nr 2 do Umowy. Podpisując niniejszą Umowę Odbiorca
oświadcza, że otrzymał OWU przed zawarciem Umowy i wówczas zapoznał się z jego treścią.
3. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie prawa i obowiązki Stron związane ze sprzedażą energii elektrycznej i nie dotyczy, ani też nie
zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to, że Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się z
wykorzystaniem infrastruktury sieciowej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej jako „OSD”), z którym Odbiorca ma
podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (wskazanym w Załączniku nr 1) lub taką umowę będzie miał
podpisaną najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie Umowy.
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4. Sprzedawca oświadcza, że ma zawartą i obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy.
5. Odbiorca planuje zakup energii elektrycznej w ilości równej sumie iloczynów rocznego zużycia energii elektrycznej dla PPE wskazanych
w Załączniku nr 1 oraz długości trwania niniejszej Umowy.
6. Niezależnie od deklaracji zawartej w § 1 ust. 5 Umowy, Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty wyłącznie za rzeczywiście pobraną
energię elektryczną, której wolumen po dokonaniu odczytów przekaże Sprzedawcy właściwy OSD.
7. Koszty zbilansowania handlowego (różnicy pomiędzy wolumenem energii elektrycznej rzeczywiście pobranej, a wolumenem energii
zadeklarowanej do pobrania w treści Umowy) ponosi Sprzedawca.
8. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektów, w których usytuowane są PPE wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy, jak
również, że ma prawną i techniczną możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla tych PPE i nie jest stroną umów, które to prawo
ograniczają.
9. Odbiorca oświadcza, że znany jest mu obowiązek właściciela układu pomiarowego w przedmiocie jego dostosowania do wymagań
procesu TPA w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej
jako „IRiESD”) obowiązującej u OSD.
10.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz IRiESD.
Ceny energii i stawki opłaty handlowej (OH)

Symbol
Grupy
Taryfowej
OSD

Do końca
trwania umowy

Ceny i stawki OH
obowiązujące do
….. - …… - ……… r.

Strefa I

Strefa III

Strefa II

OH
(zł/mc)

Do końca
trwania umowy

Strefa I

zł / MWh

Strefa II

zł / MWh

Ceny i stawki OH
obowiązujące do
….. - …… - ……… r.

Strefa III

OH
(zł/mc)

Do końca
trwania umowy

Ceny i stawki OH
obowiązujące do
….. - …… - ……… r.

Strefa I

Strefa III

Strefa II

OH
(zł/mc)

zł / MWh

§2
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Odbiorcy są:
Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Odbiorcy zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane te będą udostępniane
OSD, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i doręczania
korespondencji związanej z realizacją Umowy (w tym faktur).
3. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn.
zm.).
4. Podanie przez Odbiorcę danych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne, choć konieczne w celu zawarcia i realizacji
Umowy.
§3
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego dokumentu Umowy przez obie Strony, jednak sprzedaż energii elektrycznej
nie rozpocznie się wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektry-cznej na
Sprzedawcę.
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2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony
miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznie nie nastąpi wcześniej niż z dniem
r.

3. Jeżeli w Załączniku nr 1 wskazano więcej niż jeden PPE, wówczas okres sprzedaży energii elektrycznej liczony jest odrębnie dla
każdego PPE.
4. Odbiorca oświadcza, że termin podany w § 3 ust. 2 Umowy jest zgodny z
–
miesięcznym okresem
wypowiedzenia umowy, na podstawie której Odbiorca pobiera energię elektryczną od dotychczasowego sprzedawcy.

§4
1. Wartość rzeczywiście pobranej przez Klienta energii elektrycznej obliczana jest na podstawie jednostkowej ceny energii elektrycznej
określonej w Cenniku Umownym, odpowiadającej Grupie Taryfowej właściwej dla poszczególnych PPE Odbiorcy. Ceny jednostkowe
zawarte w Cenniku Umownym zawierają podatek akcyzowy w wysokości ustalonej na dzień zawarcia Umowy.
2. Odbiorca deklaruje następujący Okres Rozliczeniowy:
miesięczny, zbieżny z miesiącem kalendarzowym (dotyczy Grup Taryfowych OSD: A, B, C2x);
zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
3. Odbiorca zobowiązuje się do regulowania należności ujętych w wystawionych przez Sprzedawcę fakturach w terminach i na rachunek
bankowy wskazany w treści tych faktur.
4. Rozliczenia za energię elektryczną pobraną przez Odbiorcę w okresie nieobjętym powyższym Cennikiem Umownym odbywa się na
podstawie Cennika Standardowego, w jego aktualnej wersji, która zamieszczona jest na stronie internetowej www.beneﬁtenergia.pl

§5
1. Za obsługę Odbiorcy przez Sprzedawcę odpowiada Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 480 22 99 albo adresem
e–mail: bok@beneﬁtenergia.pl
2. Na warunkach określonych w OWU Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zmianach danych Odbiorcy
wskazanych w Umowie.
3. Integralnymi częściami Umowy stanowią:
a) Załącznik nr 1 – Wykaz PPE;
b) Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Umowy (OWU);
c) Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
wyrażam zgodę na otrzymywanie wyłącznie faktur wystawionych w formie elektronicznej, które przesyłane będą na adres
e-mail wskazany w § 5 ust. 1 Umowy.
wyrażam zgodę na otrzymywanie wyłącznie drogą elektroniczną zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy, które przesyłane będą na adres
e-mail wskazany w § 5 ust. 1 Umowy.
wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty współpracujące ze
Sprzedawca, w tym na udostepnienie moich danych osobowych tym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Sprzedawcę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji
handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje Sprzedawca oraz usług i produktów partnerów i podmiotów
współpracujących.

ODBIORCA
(czytelny podpis)

SPRZEDAWCA
(data, czytelny podpis)

Infolinia: 22 480 22 99 czynna: pn-pt w godz. 8:00-17:00
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Biuro Obsługi Klienta czynne: pn-pt w godz. 9:00-17:00

