
UMOWA SPRZEDAŻY
energii elektrycznej dla konsumentów

zawarta w     w dniu

między Gaspol Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021200, NIP 779-00-20-583, kapitał zakładowy 116.407.140,30 zł. (wpłacony 

w całości), zwaną dalej Gaspol, reprezentowaną przez: 

imię i nazwisko:   

stanowisko:    

a imię i nazwisko Klienta**:   

PESEL:     seria i numer dowodu osobistego:      

imię i nazwisko Klienta**:   

PESEL:     seria i numer dowodu osobistego:      

Adres zameldowania (faktury): 

ulica:   

nr domu:   nr lokalu:   

miejscowość:   

kod pocztowy:    
–

       poczta:    

telefon: +48    e-mail: 

Adres korespondencyjny (wypełniamy, jeśli inny niż podany powyżej): 

ulica:   

nr domu:   nr lokalu:   

miejscowość:   

kod pocztowy:    
–

       poczta:    

telefon: +48    e-mail: 

zwanym dalej Klientem, reprezentowanym przez Pełnomocnika*:

imię i nazwisko:   

działającego na podstawie pełnomocnictwa*** z dnia  

legitymujący się dowodem osobistym:  seria i numer    

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej przez Gaspol na rzecz Klienta do Miejsc dostarczenia, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.1. 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony Umowy, a rozpoczęcie sprzedaży Energii Elektrycznej nastąpi:2. 

z dniem skutecznego rozwiązania umowy/umów, na podstawie której/których Klient otrzymywał Energię Elektryczną od dotychczasowych sprze-

dawców energii elektrycznej oraz pomyślnej wery;kacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez OSD, lub 

z dniem podania napięcia na zaciski w kierunku instalacji Klienta, lub

z dniem zainstalowania Układu pomiarowo-rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybu-

cyjnych.

Umowa zawarta jest na czas 3. nieokreślony         * do dnia 

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), wskazanego w Załączniku nr 1 4. 

do Umowy, z którym Klient ma lub będzie miał podpisana umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży 

Energii Elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Rozliczenia za sprzedaną Energię Elektryczną odbywają się na podstawie danych, określonych w pkt. 6 OWU, w 1-miesięcznym Okresie Rozliczeniowym.5. 

W rozliczeniach pomiędzy Stronami Umowy, stosuje się ceny i stawki opłat, określone w Cenniku Sprzedaży lub w Ofercie Sprzedaży, o ile Klient z takiej 6. 

korzysta, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy.

Warunki zmiany Mocy umownej i Grupy taryfowej oraz dotyczące Miejsca dostarczenia Energii Elektrycznej do punktu poboru, Układu pomiarowo-7. 

rozliczeniowego, jakości dostarczonej Energii Elektrycznej wchodzą w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej między 

Klientem a właściwym OSD.

* niepotrzebne skreślić

** W przypadku małżeństwa Umowę zawiera się z obojgiem małżonków lub z jednym małżonkiem, za zgodą drugiego.

*** W przypadku reprezentacji przez Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
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Informacje ogólne, szczegółowe warunki wykonywania Umowy, podstawowe prawa i obowiązki Stron Umowy, zasady prowadzenia rozliczeń, odpowie-8. 

dzialność Stron Umowy, warunki wstrzymania dostarczenia Energii Elektrycznej oraz rozwiązywania Umowy, boni;katy i upusty oraz reklamacje zostały 

określone w Ogólnych Warunkach Umowy, Cenniku Sprzedaży oraz Ofercie Sprzedaży, o ile Klient z takiej korzysta.

Integralną część Umowy stanowią:9. 

Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej – Miejsca dostarczenia (PPE); c
Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej – Pełnomocnictwo udzielone Gaspol; c
Ogólne Warunki Umowy do Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla konsumentów (OWU); c
Cennik Sprzedaży Energii Elektrycznej; c
Oferta Sprzedaży; c
Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy sprzedaży energii elektrycznej  c (w przypadku gdy klient wskazał Pełnomocnika do wykonania tej czynności  

w jego imieniu);

Zgadzam się na doręczenie mi Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej w formie elektronicznej, za pośrednictwem mojego indywidualnego konta na 

portalu klienta Gaspol. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Zbiór ten będzie mi udostępniony na stałe na portalu klienta oraz stronie www.gaspol.pl. 

Zobowiązuję się do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumenta Energii Elektrycznej za pośrednictwem wyżej wskazanych źródeł dostępu.

Akceptuję warunki Umowy i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Gaspol dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,  

że mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia ze zbioru.

 Gaspol Klient

 

 (czytelny podpis, data) (czytelny podpis, data) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gaspol dla celów marketingowych Gaspol, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych, 

ich poprawy oraz żądania ich usunięcia ze zbioru.

TAK c NIE c

Zgoda na przekazywanie informacji handlowej
Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowej oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy, a także składanie propozycji zawarcia 

umów przez Gaspol na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

TAK c NIE c

Zgoda na e-fakturę 
Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Gaspol S.A. faktur VAT, korekt faktur VAT oraz duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 

towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528).

Potwierdzam, że dniem dostarczenia mi faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Gaspol S.A. w formie elektronicznej 

będzie dzień wysłania powiadomienia na adres poczty elektronicznej podany na pierwszej stronie umowy, o jej wystawieniu i udostępnieniu. Na podstawie tej 

informacji zaloguję się w miejscu wskazanym przez Gaspol. 

Przyjmuję to jako podstawę do dokonania płatności. Zobowiązuję się do aktualizacji adresu e-mailowego.

TAK c NIE c

  

  (czytelny podpis, data) 

Zgoda małżonka na zawarcie Umowy
Ja, niżej podpisany  , 

legitymujący się dowodem osobistym: seria i numer      jako                               niniejszym wyrażam zgodę na zawarcie przez                

                                   eUmowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

  

  (czytelny podpis, data) 


