
                            NUMER UMOWY: G   /     /  /   /   
                    Grupa                                                 Identyfikator                                                                                          Numer                                                                               Miesiąc                                     Rok 

ORYGINAŁ/KOPIA 

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 
  DANE SPRZEDAWCY: 

Energie2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-110, ul. Agnieszki 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd   
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000421331, NIP: 9542737641, REGON: 242936671, kapitał zakładowy w całości 
wpłacony w wysokości 1 000 000,00 PLN. Nr koncesji na dostarczanie energii elektrycznej: OEE/694/216464/W/2/2012/BT 

DANE KONTAKTOWE: 

Energie2 Sp. z o.o. 
Biuro Obsługi Klienta 

ul. Targowa 5a 
41-501 Chorzów 

 

Infolinia: 
801 066 633 (z telefonów stacjonarnych) 
32 722 06 33 (z telefonów komórkowych) 

e-mail: korespondencja@energie2.pl 
fax: 32 352 01 07 

DANE ODBIORCY: 
                                      Imię:                                      

                                        Nazwisko:                                     

                                      Miejscowość:                                    

                                     Poczta:                                 Kod pocztowy:      -    

                                  Ulica:                           Budynek:          Lokal:    

                                  PESEL:                    Seria i numer dokumentu tożsamości:                

                            Telefon:                E-mail:                       

                                     
Imię:                                      

                                        Nazwisko:                                     

                                      Miejscowość:                                    

                                     Poczta:                                Kod pocztowy:      -    

                                  Ulica:                           Budynek:         Lokal:    

                                  PESEL:                    Seria i numer dokumentu tożsamości:                

                            Telefon:                E-mail:                       

                                    Adres korespondencyjny:  

Miejscowość:                                    

                                     Poczta:                                Kod pocztowy:      -    

                                  Ulica:                           Budynek:         Lokal:    

                                  SPECYFIKACJA WARUNKÓW UMOWY: 
                Opłaty prognozowane:              1 miesiąc:         2 miesiące:         6 miesięcy: 

 
 

                         

                                   Okres sprzedaży energii elektrycznej objętej umową wynosi:      miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży             

                
 

 
 

SPECYFIKACJA PUNKTU POBORU:  

                                                Ilość punktów poboru energii elektrycznej objętych umową:      

          Przy ilości punktów poboru energii elektrycznej większej niż jeden, szczegółowa specyfikacja PPE znajduje się w Załączniku nr 1  

    Adres punktu poboru: Taki sam jak w danych Odbiorcy:        Taki sam jak adres korespondencyjny:   

  Miejscowość:                                    

                                      Poczta:                                Kod pocztowy:      -    

                                   Ulica:                           Budynek:         Lokal:    
 

                                          Tytuł prawny do obiektu:     Własność:     Umowa najmu:      Umowa dzierżawy:     

                                                                                                     Inny:                                

                                          Numer licznika:                                     

                                                  Kod punktu poboru energii elektrycznej:                                

                                          Szacowane zużycie energii elektrycznej:               Strefa 1:       MWh/rok                              Strefa 2:       MWh/rok   

                                                  Strefa 3:       MWh/rok                              Strefa 4:       MWh/rok   

                   Grupa taryfowa:         Moc umowna:             Kod cennika:                

                                          Dotychczasowy sprzedawca:                                  

                                          Dotychczasowy numer ewidencyjny klienta:                              

                                          Okres wypowiedzenia dotychczasowej  umowy:   miesięcy                      

                                          Data zakończenia dotychczasowej umowy:                               

                                          Umowa kompleksowa:               TAK:                  NIE:                            

                                          Operator Systemu Dystrybucyjnego:                                

                                   Jednocześnie wnioskuje/my o zmianę aktualnej grupy taryfowej na: 
 

        

                                           
 

 

                                               
     
                                                Data, imię i nazwisko Sprzedawcy                                                                                                                                                                Data, imię i nazwisko Odbiorcy 



§ 1. 
Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane ze sprzedażą przez 
Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy energii elektrycznej, będącej przedmiotem 
niniejszej Umowy. 

§ 2. 
1. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną na 

okres od 31 października 2012 r. do 31 października 2022 r., wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. Odbiorca oświadcza, że: 
- wie, że przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty wynikający z niniejszej 

Umowy, za energię elektryczną i szczegółowo zapoznał się z cennikiem oraz 
ze sposobem ustalania ceny sprzedaży energii elektrycznej, w tym karami 
umownymi, opłatami określonymi w cenniku oraz kosztami windykacji 
określonymi w OWU w przypadku nieterminowego regulowania należności 
za energię elektryczną.  
- posiada tytuł prawny do każdego z obiektów, w których znajdują się punkty 

poboru określone w Umowie lub Załączniku nr 1 do Umowy Sprzedaży 
Energii Elektrycznej, 
- nie są mu znane żadne okoliczności, w tym techniczne i prawne, 

ograniczające możliwość wyboru przez niego sprzedawcy energii 
elektrycznej. 

§ 3. 
1. Odbiorca oświadcza, że obiekty, w których znajdują się Punkty Poboru zostały 

przyłączone do sieci dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) 
określonego w Umowie lub Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do odbierania od OSD danych pomiarowo- 
rozliczeniowych niezbędnych do wykonywania Umowy. 

§ 4. 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Odbiorcy energii elektrycznej. 

Energia dostarczana będzie do Punktów Poboru za pośrednictwem sieci 
dystrybucyjnej należącej do OSD. Odbiorca dochowa należytej staranności                     
w należytym rozliczaniu się z opłat wobec OSD z tytułu korzystania z sieci 
dystrybucyjnej. 

2. Odbiorca zobowiązuje się do nabywania i odbierania energii elektrycznej                           
w ilości w pełni zaspokajającej jego zapotrzebowanie na energię elektryczną                                
w Punktach Poboru i do zapłaty opłat za dostarczaną energię elektryczną                       
w terminach określonych w harmonogramie lub  fakturze lub fakturze 
prognozowanej, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany                     
w fakturze lub na stronie internetowej energie2.pl . 

3. Odbiorca oświadcza, że będzie wykorzystywał energię elektryczną 
dostarczaną na podstawie Umowy w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego. 

4. Dokładna ilość dostarczanej energii elektrycznej będzie ustalana na podstawie 
danych pomiarowo - rozliczeniowych uzyskiwanych przez Sprzedającego od 
OSD.  

5. Moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian określa umowa                                   
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest OSD                       
i Odbiorca.                       

6. Minimalnym czasem trwania zobowiązań Odbiorcy wynikającym z Umowy jest 
okres obowiązywania Umowy, a w przypadku skorzystania przez Odbiorcę                     
z prawa odstąpienia od Umowy w 14-dniowym terminie  - okres w którym 
sprzedaż będzie świadczona przez Sprzedawcę. 

7. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, jeżeli nie zostanie 
wypowiedziana w trybie wskazanym w OWU. 

§ 5. 
1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego 

od wad, co gwarantuje i zapewnia możliwość składania reklamacji.  
2. Procedurę składania reklamacji określa OWU, dane kontaktowe Sprzedawcy 

znajdują się w nagłówku na pierwszej stronie niniejszej Umowy. 
 
 

§ 6. 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. 
2. Energia elektryczna będzie sprzedawana od dnia następującego po 

rozwiązaniu wcześniej zawartych przez Odbiorcę umów sprzedaży energii 
elektrycznej do Punktów Poboru i wejściu w życie Umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej dotyczącej Punktów Poboru. 

§ 7. 
1. Integralną część Umowy stanowią: 

- Ogólne Warunki Umowy (OWU); 
- Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy; 
- Pełnomocnictwo; 
- Cennik wskazujący cenę energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej                        

w określonym okresie, opłatę handlową oraz uwzględniający wysokość 
obowiązujących obciążeń podatkowych z tytułu podatku VAT, ze stawką 
23%. 

2. Dodatkowe dokumenty opcjonalnie dołączane do stanowią: 
- Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej; 
- Oświadczenie korygujące dane; 

3. Odbiorca potwierdza, że dokumenty wymienione w ust. 1 zostały mu 
doręczone przed zawarciem Umowy, zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść. 
Odbiorca zapoznał się również z Kodeksem Dobrych Praktyk stosowanym 
przez Sprzedawcę, procedurą reklamacji, a także możliwością skorzystania                    
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
oraz zasadach dostępu do tych procedur. Informacje te są udostępnione na 
stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.energie2.pl 

4. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o możliwości odstąpienia od 
Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez 
dostarczenie Sprzedawcy stosownej informacji z której jednoznacznie wynika 
zamiar odstąpienia od Umowy w 14-dniowym terminie. 

5. Odbiorca oświadcza, że zgłosił żądanie rozpoczęcia dostarczania energii 
elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na 
odległość / poza lokalem przedsiębiorstwa, i zapłaci kwotę proporcjonalną do 
zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę 
o odstąpieniu od niniejszej Umowy. 

6. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany i jest w pełni świadomy, że 
zawarł Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej Dla Odbiorców Indywidualnych 
z Energie2 Sp. z o.o. będącą konkurencyjnym sprzedawcą energii elektrycznej, 
wobec dotychczasowego sprzedawcy. 

7. Odbiorca oświadcza, że został rzetelnie i szczegółowo poinformowany                             
o procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz o warunkach 
obowiązywania Umowy. 

8. Odbiorca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Umowy, OWU, 
załączonych do Umowy dokumentów i  oświadczeń i wyraża zgodę na każde 
ze wskazanych postanowień. W przypadku zakwestionowania któregokolwiek                   
z ww. zapisów przez sąd lub inny organ, Odbiorca oraz Sprzedawca wyrażają 
wolę kontynuowania Umowy w takim zakresie, jaki będzie najbliższy 
obecnemu brzmieniu uchylonego lub unieważnionego przepisu i będzie 
zgodny z obowiązującymi przepisami. 

9. Odbiorca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z funkcjonalnościami treści 
cyfrowych oraz technicznymi środkami ich ochrony, a także  mającymi 
znaczenie interoperacyjnościami treści cyfrowych ze sprzętem 
komputerowym i oprogramowaniem w zakresie mogącym mieć związek                         
z wykonywaniem Umowy. 

10. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r.                   
o prawach konsumenta. 

11. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

                 

Odbiorca oświadcza, że: 
   zgłasza żądanie kierowania do niego korespondencji w formie elektronicznej na adres mailowy: ……………………………………………………………..……………… TAK         NIE 

                          (prosimy wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI) 

   zgłasza żądanie doręczania faktur VAT w formie elektronicznej na ww. adres mailowy/ na adres mailowy: ………………………………………………………………………  TAK         NIE 
                                         (prosimy wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

    wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wymienionych w niniejszej Umowie w celach promocji, a także celach marketingowych obejmujących towary i usługi      
Sprzedającego oraz innych podmiotów, w tym przekazanie danych osobowych podmiotom wykonującym takie usługi na rzecz Sprzedającego lub innych podmiotów. 

TAK         NIE  
 

    wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przez Odbiorcę numer telefonu lub poczty elektronicznej, informacji handlowych, 
powiadomień związanych z zawarciem, wykonaniem i zmianą niniejszej Umowy, regulaminu lub cennika, przez Sprzedawcę oraz osoby przez niego upoważnione                                          
i jednocześnie zamawia dostarczanie ww. informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   

      TAK         NIE 
 
Odbiorca został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odbiorcy przysługuje prawo odwołania zgody, dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz 
żądania ich usunięcia. 

Oświadczam, niniejszym, iż zgłaszam żądanie rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość/poza 
lokalem przedsiębiorstwa, do którego zgłoszenia  jestem uprawniony w 14-dniowym terminie zgodnie z otrzymanym formularzem i jednocześnie zobowiązuję się do 
uregulowania należności za sprzedaną mi energię elektryczną, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.energie2.pl w  kwocie proporcjonalnej do zakresu 
świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałem Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy. 

 

 

  

                                               Data, imię i nazwisko Sprzedawcy                                                                                                                                                                Data, imię i nazwisko Odbiorcy 

http://www.energie2.pl/

