Grupa Kapitałowa ESV
ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice
tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13
sekretariat@esv.pl; www.esv.pl

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA
ODBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI (BIZNESOWYCH)

Data wypełnienia wniosku

1. DANE WNIOSKODAWCY
Firma Przedsiębiorcy / Nazwa Spółki Cywilnej
I
Imię i nazwisko

Ade
Adres siedziby przedsiębiorcy
Ulica

Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP

REGON

Tel. kontaktowy

KRS

E-mail

Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku kiedy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby)
Firma Przedsiębiorcy / Nazwa Spółki Cywilnej*

Imię i nazwisko

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr tel.

2. DANE DOTYCZĄCE PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Obszar/Rodzaj obiektu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość
Moc

Moc zamówiona [kW]

Numer licznika

3. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. lokalu/obiektu:
prawo własności

umowa najmu

TAK

NIE

inne, wpisz obok
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4. ZGODA NA E-FAKTURĘ
Wyrażam zgodę na e-fakturę (wypełnić pola poniżej)

nie wyrażam zgody na e-fakturę

AKCEPTACJA FAKTUR OTRZYMYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Akceptuję stosowanie w rozliczeniach faktur elektronicznych w ramach usługi e-faktura zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.).
Adres poczty elektronicznej, na który powinny być przesyłane informacje o wystawionych dokumentach jest następujący:

@

5. ZGODY PRAWNE
Wyraża zgodę na otrzymywanie zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy oraz informacji o zmianach warunków
Umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na podany w umowie adres e- mailowy.
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedawcę w celach marketingowych dotyczących usług świadczonych
przez Sprzedawcę oraz inne podmioty z grupy kapitałowej ESV zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Umowie adres e-mailowy lub nr telefonu informacji handlowej od Sprzedawcy
oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej ESV, przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Do wniosku należy załączyć:

1.
2.
3.

Wypis z KRS (CEIDG) NIP, REGON.
Oświadczenie o gotowości do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Inne…………………………………….
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