Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla niekonsumentów do 40kW mocy umownej

TAURON Dystrybucja S.A.
adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
tel. 32 606 0 616
www.tauron-dystrybucja.pl

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
Nr umowy
Data sporządzenia Umowy
Data wejścia w życie Umowy
Okres obowiązywania umowy
Dane klienta
Podmiot
Adres siedziby
Adres korespondencyjny
PESEL/PASZPORT
NIP
Pełnomocnik

Telefon*
e-mail*
Parametry obiektu o kodzie PPE:

Grupa taryfowa
Okres rozliczeniowy
Zużycie energii [kWh/rok]
Grupa przyłączeniowa
Współczynnik mocy tgφo
Energia na potrzeby
Rodzaj obiektu
Adres obiektu:
Tytuł prawny
Sprzedawca rezerwowy

….................
Napięcie znamionowe [kV]
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]
Moc przyłączeniowa [kW]
Moc umowna [kW]
Układ pomiarowy
Układ pomiarowy [ilość faz]

Przekładniki
Przekładnia przekładników prądowych
Przekładnia przekładników napięciowych
Doliczenia/odliczenia
Straty mocy i energii czynnej [% / kWh/m-c]
Straty energii biernej indukcyjnej [% / kWAr/m-c]
Straty energii biernej pojemnościowej [% / kWAr/m-c]
Określenie miejsca:
Dostarczania energii elektrycznej
Rozgraniczenia urządzeń
OSD:
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
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6110202860; REGON 230179216.
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§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”,
jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
przez OSD na rzecz Odbiorcy na warunkach i w zakresie
określonym w Umowie, na podstawie Taryfy OSD,
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD).
2. Odbiorca zobowiązuje się terminowo dokonywać
płatności za tę usługę oraz przestrzegać innych
zobowiązań umożliwiających OSD jej świadczenie.
§3
1. Odbiorca oświadcza, że:
a) wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą w stosunku do OSD
będzie każdorazowo ten, który dokona prawidłowego
powiadomienia OSD o zawarciu umowy sprzedaży
z Odbiorcą,
b) upoważnia OSD, wielokrotnie: w każdym przypadku, gdy
zaistnieją przyczyny wskazane w Umowie, do zawarcia w
jego imieniu i na jego rzecz umowy rezerwowej sprzedaży
energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym
wskazanym w § 1, który będzie pełnił rolę sprzedawcy
w przypadku nie podjęcia, zaprzestania lub zakończenia
sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego
sprzedawcę. Odbiorca upoważnia OSD do ustanowienia
dalszych pełnomocnictw w celu zawarcia ww. umowy
rezerwowej,
c) instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada
wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich
przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających
nielegalny pobór energii elektrycznej,
d) przed podpisaniem Umowy otrzymał Taryfę OSD aktualną
na dzień zawarcia Umowy,
e) wyraża zgodę na udostępnianie przez OSD danych
pomiarowych, wybranemu przez siebie sprzedawcy oraz
właściwemu
podmiotowi
odpowiedzialnemu
za
bilansowanie handlowe,
f) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD
o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie
określonym powyżej i przyjmuje do wiadomości, że brak
poinformowania OSD spowoduje realizację Umowy na
dotychczasowych zasadach, a wszelkie wynikające stąd
konsekwencje obciążą Odbiorcę.
§4
1.

Umowa wchodzi w życie ze skutkiem od dnia
-

wskazanego w § 1

- sprawdzenia
układu pomiarowo-rozliczeniowego,
potwierdzonego w dokumencie OT/OTS lub rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego
sprzedawcę
lub
sprzedawcę
rezerwowego,
z zastrzeżeniem upoważnienia z § 3 pkt. b), które
obowiązuje od dnia zawarcia Umowy.
2.

Odbiorca będący osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ma prawo
odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach

Umowy (OWU), stanowiących załącznik do Umowy oraz
oświadcza, że:
a)

żąda realizacji Umowy przed upływem terminu do jej
odstąpienia, jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii
elektrycznej ma nastąpić przed upływem tego terminu,

b) został poinformowany o prawie do odstąpienia od
umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu,
c)

żąda realizacji umowy, o której mowa w ppkt. b) przed
upływem terminu do odstąpienia od niej, jeżeli
rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić
przed upływem tego terminu.
§5

1. Szczegółowe warunki realizacji Umowy oraz prawa
i obowiązki Stron, w tym w szczególności: warunki zmiany
mocy umownej, standardy jakościowe, warunki
zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania
energii elektrycznej, warunki wprowadzenia zmian stawek
opłat taryfowych lub grupy taryfowej, zasady zmiany
IRiESD sposób prowadzenia rozliczeń, parametry
techniczne
energii
elektrycznej,
bonifikaty
za
niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów
jakościowych, zasady zmiany sprzedawcy, sprzedaż
rezerwową odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie
warunków Umowy oraz warunki jej rozwiązania –
określone zostały w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU),
stanowiących załącznik do Umowy.
2. OSD informuje Odbiorcę, że jest administratorem danych
osobowych zawartych w Umowie, a szczegółowa
informacja o ich przetwarzaniu znajduje się w załączniku
pod nazwą Klauzula Informacyjna.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Kwestie, których nie reguluje Umowa, podlegają prawu
polskiemu.
5. Załącznikami do Umowy są:
Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Umowy
Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od Umowy **
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna**
*)– pole nieobowiązkowe
**) – dotyczy Odbiorcy podlegającego ochronie danych
osobowych lub posiadającego prawo do odstąpienia
Odbiorca

………….……………
(podpis)

OSD

………………………….
(podpis, pieczątka imienna)

