UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA FIRMY

1. DANE UMOWY
Nr Umowy:

Data Umowy:

Liczba Miejsc Dostarczania:

Okres Sprzedaży1:

dalej zwana „Umową”

2. DANE SPRZEDAWCY
Sprzedawcą energii elektrycznej jest :
Po Prostu Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26,
00 609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651811, o kapitale
zakładowym w wysokości 12 200 000 zł, który został w całości opłacony, posiadająca numer
NIP:701 06 41 767, REGON: 366075900

dalej zwana „Sprzedawcą”

3. DANE ODBIORCY (URD)

Pełna nazwa firmy:

Adres siedziby:

NIP:

Telefon:

Osoba uprawniona do reprezentacji:

1

Osoba uprawniona do reprezentacji:

2

wer.umowy 1.01.2021 | nr umowy
3444/2021

Adres email:

Sprzedaży to czas sprzedaży Energii przez Sprzedawcę wskazany w Umowie i liczony od dnia rozpoczęcia dostaw Energii. Jeżeli z Umowy nie wynika inaczej,
Okres Sprzedaży wynosi 1 rok od momentu rozpoczęcia dostaw Energii. Okres Sprzedaży odpowiada pełnym miesiącom kalendarzowym. W przypadku,
gdy Umowa rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, pierwszym miesiącem Okresu Sprzedaży jest pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy.
1Okres
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4. POSTANOWIENIA UMOWY
4.1.

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą i zakupem Energii Elektrycznej na zasadach
określonych w Umowie oraz Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Sprzedaż Energii Elektrycznej będzie realizowana w Miejscu dostarczania
energii elektrycznej wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

4.2.

Umowa nie obejmuje usług dystrybucji Energii Elektrycznej, realizowanych na podstawie odrębnej Umowy o świadczenie usług dystrybucji
zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest PPE Odbiorcy. Warunkiem realizacji
niniejszej Umowy jest jednoczesne obowiązywanie Umowy o świadczenie usług dystrybucji.

4.3.

Szczegółowe warunki sprzedaży Energii Elektrycznej, prawa i obowiązki Stron, w tym w szczególności warunki zmiany grupy taryfowej,
standardy jakościowe, miejsce i sposób rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów, warunki wprowadzenia zmian cen lub stawek opłat,
sposób prowadzenia rozliczeń, bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych, odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków
Umowy oraz warunki zmiany Umowy oraz jej rozwiązania określają OWU.

4.4.

Rozliczenia za sprzedaż Energii Elektrycznej odbywać się będą według cen i stawek określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

4.5.

Niniejsza Umowa reguluje zasady sprzedaży Energii Elektrycznej na rzecz Odbiorcy niebędącego gospodarstwem domowym. Odbiorca
oświadcza, że:
a)

Energię będzie pobierał na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

b)

Odbiorca oświadcza, że posiada odpowiedni tytuł prawny do Obiektu znajdującego się pod adresem wskazanym w Załączniku
nr 1 i jest uprawniony do zawarcia Umowy.

4.6.

Odbiorca ponadto zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego
dotyczącej okoliczności wskazanych w ust. 4.5. lit. a) lub b) Umowy. Uchybienie obowiązkowi poinformowania Sprzedawcy w powyższym
zakresie stanowi naruszenie Umowy.

4.7.

Umowa zawierana jest na czas określony, wskazany w ust. 1 Umowy, przy czym początek biegu Okresu Sprzedaży Umowy liczony jest od
dnia rozpoczęcia sprzedaży Energii na rzecz Odbiorcy. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży Energii określa Załącznik nr 1.

4.8.

Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz danych pomiarowych PPE Odbiorcy jest Sprzedawca Po Prostu Energia S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy Alei Armii Ludowej 26. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji Umowy. W celu realizacji Umowy
dane osobowe Odbiorcy są udostępniane OSD, a także mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi
związane z wykonaniem Umowy, w szczególności w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji
związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Odbiorcy przez Administratora Danych Osobowych określa Załącznik nr 2 do
OWU.

4.9.

Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.).

4.10. Obiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z jej warunkami, w szczególności zasadami przetwarzania danych osobowych
zawartych w Załączniku nr 2 do OWU.
4.11. Pojęcia pisane z dużej litery stosowane, a niezdefiniowane w Umowie, należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem przyjętym w Załączniku nr
1 do OWU (Definicje).
•

Załącznik 1 Warunki handlowe dla Miejsca Dostarczania Energii,

•

Załącznik 2 Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy,

•

Załącznik 3 Ogólne Warunki Umowy,

•

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia Odbiorcy JDG o odstąpieniu od Umowy
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4.12. Załącznikami do niniejszej Umowy są:

4.13. Załączniki o numerach od 1 do 4 stanowią integralną część Umowy
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5. OŚWIADCZENIA ODBIORCY
5.1.
a)

przed zawarciem Umowy zostały mu udostępnione dokumenty, stanowiące integralną część Umowy – wymienione w pkt 4.12, oraz że się z
nimi zapoznał;

b)

otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz został poinformowany, że ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej
zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu, i w tym celu może skorzystać z otrzymanego wzoru o
świadczenia o odstąpieniu od Umowy,

c)

wyraża zgodę i żąda rozpoczęcia sprzedaży Energii na podstawie niniejszej Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz
jest świadomy, że w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę JDG od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, Odbiorca JDG ma
obowiązek zapłaty za Energię dostarczoną do chwili skorzystania przez Odbiorcę z prawa do odstąpienia, zgodnie z warunkami zawartymi w
OWU

5.2. Odbiorca oświadcza ponadto, że:

□ Tak
□ Nie

□ Tak
□ Nie

nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz.
2020 ze zm.),

jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której niniejsza Umowa nie
będzie miała charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: Odbiorca JDG)2.

2
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Data i podpis Odbiorcy

Dotyczy wyłącznie Odbiorcy JDG.
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6. DODATKOWE OŚWIADCZENIA ODBIORCY
Odbiorca ma prawo wycofać zgodę w każdym czasie składając oświadczenie o cofnięciu zgody drogą elektroniczną na adres
email: privacy@poprostuenergia.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 223 233 333 lub drogą korespondencyjną na adres: Po
Prostu Energia S.A., Aleja Armii Ludowej 26, 00 609 Warszawa.
Zgoda na otrzymywanie Dokumentów księgowych w formie elektronicznej

□ Tak
□ Nie

6.2.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty e mail:

□ Tak
□ Nie

6.3.

Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie Dokumentów księgowych, w tym faktur VAT związanych z
Umową za pośrednictwem Elektronicznej Formy Korespondencji poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta (E-BOK) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w przypadku Odbiorcy na adres
wskazany w pkt. 3 Umowy, a w przypadku Sprzedawcy na adres: kontakt@poprostuenergia.pl. W
przypadku niewyrażenia lub cofnięcia zgody na otrzymywanie Dokumentów księgowych za
pośrednictwem Elektronicznej Formy Komunikacji poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, Sprzedawca ww. dokumenty będzie przesyłał w
formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt 3 Umowy.

Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Po Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (00–
609), Al. Armii Ludowej 26, informacji handlowych o usługach, produktach i ofertach Po Prostu
Energia S.A. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Odbiorca ma prawo wycofać
zgodę w każdym czasie3 . Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osoba udzielająca zgodę ma prawo wycofać ją w każdym czasie składając oświadczenie o cofnięciu
zgody drogą elektroniczną na adres email: info@poprostuenergia.pl, telefonicznie pod numerem: 22
32 33 333 lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Po Prostu Energia S.A. Zgoda jest
nieobowiązkowa, udzielana niezależenie od zawarcia Umowy, więc rozwiązanie lub wygaśnięcie
Umowy nie oznacza cofnięcia zgody.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych:

□ Tak
□ Nie

Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego od Po Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (00–609), Al. Armii
Ludowej 26. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba udzielająca
zgodę ma prawo wycofać ją w każdym czasie składając oświadczenie o cofnięciu zgody drogą
elektroniczną na adres email: info@poprostuenergia.pl, telefonicznie pod numerem: 22 32 33 333 lub
drogą korespondencyjną na adres siedziby Po Prostu Energia S.A. Zgoda jest nieobowiązkowa,
udzielana niezależenie od zawarcia Umowy, więc rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie oznacza
cofnięcia zgody.

Podpis Sprzedawcy

Podpis Odbiorcy

Podpis Sprzedawcy

Podpis Odbiorcy
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6.1.

W przypadku gdy Odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych przed zawarciem Umowy, fakt udzielenia tej
zgody dla celów informacyjnych zaznaczono na Umowie.
3
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII
WARUNKI HANDLOWE DLA MIEJSCA DOSTARCZANIA ENERGII

PPE NR 1
1. DANE UMOWY SPRZEDAŻY

Nr Umowy:

Data umowy:

Okres sprzedaży (M-ce):

Planowana data rozpoczęcia
realizacji usługi:

2. DANE MIEJSCA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
I PODSTAWOWE WARUNKI HANDLOWE
ID PPE4:

Adres PPE:

Planowane zużycie5 (kWh):

Grupa taryfowa:

Liczba stref:

Strefa 1 (kWh):
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Strefa 2 (kWh):

4

W zależności od Operatora Systemu Dystrybucyjnego: numer PPE w systemie Operatora, numer licznika, numer ewidencyjny PPE w systemie Operatora.
Jeżeli Odbiorca nie zadeklaruje przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej, Sprzedawca ma prawo do samodzielnego określenia poziomu planowanego
rocznego zużycia biorąc pod uwagę w szczególności posiadane informacje o zużyciu historycznym Odbiorcy.
5
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3. CENA SPRZEDAŻY ENERGII (PLN/kWh)

Okres

Strefa 1
(PLN/kWh
netto/brutto)

Strefa 2
(PLN/kWh
netto/brutto)

Strefa 3
(PLN/kWh
netto/brutto)

Opłata handlowa
(PLN/miesiąc
netto/brutto) 6

Opłata handlowa po rabacie
(PLN/miesiąc netto/brutto)

Podpis Sprzedawcy

Podpis Odbiorcy

Podpis Sprzedawcy

Podpis Odbiorcy
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W przypadku, gdy Odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie Dokumentów Rozliczeniowych za pośrednictwem Elektronicznej Formy Korespondencji, Opłata handlowa jest naliczana w
wysokości określonej jako Opłata handlowa po rabacie
6
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