ZUD - Odłączenie

Zlecenie odbiorcy (nie konsumenta) na wykonanie
czasowego odłączenia zasilania lub nadzoru nad pracami
Składane przez (prosimy wypełniać drukowanymi literami):

Dane Odbiorcy (strony umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej)
Imię i nazwisko / Firma
Numer domu

Ulica

Numer lokalu
/

Miejscowość
PESEL / NIP

Kod pocztowy
Tel. kontaktowy

E-mail

w stosunku do: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321 z kapitałem zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości
560 489 734,52 zł , będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216.
Określenie lokalizacji obiektu, w którym znajduje się układ pomiarowo-rozliczeniowy:
Numer domu

Ulica

Numer lokalu
/

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer licznika

Kod PPE

Zlecenie usługi
Stawka w zł
za usługę [netto]

Rodzaj usługi

Wybór
usługi

Punkt 6.1 Taryfy TD – Przerwanie i wznowienie dostarczania energi
Zakres usługi obejmuje - wyjęcie bezpieczników w złączu lub w zabezpieczeniu głównym

a) w sieci nN

91,25

b) w sieci SN

136,86

c) w sieci WN

171,09

Punkt 6.6 Taryfy TD – za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami
wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na
urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora

57,03

Punkt 6.7 Taryfy TD – Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla
wykonawców, o których mowa w punkcie 6.6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz
z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora w sieci nN

Zakres usługi obejmuje odłączenie na słupie wymagające uprzedniego przygotowania miejsca pracy
(np. poprzez wygrodzenie strefy pracy, montażu uziemiaczy)
Uwaga – planowany termin wyłączenia nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od daty złożenia
wniosku z uwagi na obowiązek poinformowania odbiorców o planowanym wyłączeniu zasilania
w przypadku, gdy takie wyłączenie jest konieczne dla realizacji usługi

a) w sieci nN

250,90

b) w sieci SN

364,94

c) w sieci WN

513,27
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Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

do

Planowany wnioskowany termin czasowego przerwania/wyłączenia napięcia od
Planowana data nadzoru
Dodatkowe informacje w zakresie zlecanej usługi
(krótki opis sytuacji, przyczyny zlecenia usługi)

Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie faktury i obciążenie go kosztami wykonania usługi na kwotę
określoną powyżej, powiększoną o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki ustalonej zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się ją zapłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Czasowe wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności wynikających
z zawartych umów ze Sprzedawcą i Tauron Dystrybucja S.A.
Ogólne warunki świadczenia usług:
1. Odbiorcą w odniesieniu do danego układu pomiarowo-rozliczeniowego jest ten, kto na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym pobiera energię w miejscu przyłączenia, w którym pomiarów dokonuje ten układ
pomiarowo-rozliczeniowy.
2 Spory związane z realizacją zlecenia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. na obszarze
działania którego zlecenie było lub miało być wykonywane.

3. W kwestiach nieuregulowanych powyżej – stosuje się aktualnie obowiązującą Taryfę dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A., oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo energetyczne.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Dane osoby działającej w imieniu Odbiorcy (pełnomocnika)
Imię i nazwisko
Ulica

Numer domu

Numer lokalu
/

Miejscowość
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Kod pocztowy

