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ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA KONSUMENTA DO WNIOSKU O ZAWARCIE LUB ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY
KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Dane dotyczące Punktu Poboru Energii (PPE)
Ulica

Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Ade
Energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby:
związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzę
Do celów:
gospodarstwa domowego

niezwiązane z działalnością gospodarczą

placu budowy

inne, wpisz poniżej:

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. punktu poboru/obiektu:
TAK
Prawo własności

NIE
u

Umowa najmu

inne, wpisz obok

Wybrana grupa taryfowa Operatora Systemu Dystrybucyjnego:
Licznik jednostrefowy (całodobowy):
Licznik dwustrefowy (dzień/noc):

G11 ,

C11 (pl. budowy)

G12as

2. Układ pomiarowy (licznik)
nie ma licznika
jest licznik – numer licznika, numer ewidencyjny lub numer punktu poboru PPE:
W przypadku zmiany warunków umowy lub przekazania punktu poboru energii ‐ odczyt licznika wynosi:
całodobowy

dzień/noc

/

//

/

3. Podstawa rozliczenia
Taryfa Sprzedawcy

4. Okres rozliczenia
1 miesiąc

KRS: 0000525130 NIP: 8961539715 REGON: 022501400
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, IX Wydział KRS
Kapitał zakładowy = wpłacony: 500 000zł
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5. Rodzaj faktury
e‐faktura (wybór e‐faktury oznacza akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej)
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:
Email:

faktura papierowa

6. Zgody prawne

Wyrażam zgodę na otrzymywanie zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy oraz informacji o zmianach warunków Umowy,
Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na podany w niniejszym wniosku adres e‐ mailowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: (i) imienia i nazwiska, (ii) adresu e‐mail, (iii) nr telefonu przez
Sprzedawcę w celach marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej ESV
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.l nr 119, str. 1).
Wyrażam 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 oraz wyrażam zgodę na używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w: „Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych klientów
spółek Grupy Kapitałowej ESV”.

Podpis Klienta/Wnioskodawcy/osoby umocowanej
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