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……………………………, dnia…………….  
(miejscowość) 

 
 
 
 

WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

I  ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI 
 
 
I. Imię i nazwisko/ Nazwa przedsiębiorcy*   
1.  
 

 
2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Adres zamieszkania/Siedziba przedsiębiorstwa*  
  ulica                     miejscowość 

                                           
 numer domu   numer lokalu      kod pocztowy      poczta 

                 -                       

III. Adres do korespondencji 

      
  tak jak wyżej:     zgodnie z danymi poniżej:   

  ulica                     miejscowość 

                                      
  numer domu   numer lokalu      kod pocztowy      poczta 

                 -                       

 numer telefonu                     adres email 

                                           

IV. Punkt poboru energii elektrycznej                              
1. Adres punktu poboru energii elektrycznej                   

  ulica                     miejscowość 

                                      
  numer domu   numer lokalu      kod pocztowy      poczta 

                 -                       

 
2. Przeznaczenie obiektu  

 
(np. gospodarstwo domowe, garaż, hala produkcyjna, działalność handlowa) 

 
3. Nazwa i numer tytułu prawnego   

z dnia 
dzień  m-c   rok 

  

- 
  

- 
    

         

(np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy) 
 
 

   

 PESEL   REGON   NIP      

1.                          -    -   -   

 PESEL    REGON              
2.                                   

 reprezentowanym przez:                           
1.                                     
2.                                     
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V. Parametry umowy                                

 Okres obowiązywania umowy  na czas nieokreślony  na czas określony do dnia             
                        dzień   m-c    rok 

 Wybrana grupa taryfowa                                
 

Deklarowana roczna wielkość zużycia energii elektrycznej 

            
kWh 

          
                       
 

Moc umowna 

      
kW 

                        
                               

 Rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego       Wartość                   
                    A           
 Rodzaj zabezpieczenia głównego (zalicznikowego)   Wartość                   
                    A           

 Wykaz urządzeń ponadstandardowych mających wpływ na wielkość mocy umownej           
  L.p. Rodzaj odbiornika Ilość Moc    L.p.  Rodzaj odbiornika  Ilość  Moc  
 1           5                     
 2           6                     
 3           7                     
 4           8                      
 

Miejsce usytuowania licznika 

 
(np. złącze, klatka schodowa, stacja ) 

 
 
 
Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym  
 
 
 
 
 

 
Czytelny podpis odbiorcy Podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem /am się z dołączoną do Wniosku Klauzulą informacyjną RODO. 

Wnioskujący jako Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą telefonicznie. 

Wnioskujący jako Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą drogą elektroniczną, na wskazany 
adres poczty elektronicznej. 
 
Wnioskujący jako Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celach marketingowych 
produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz Sprzedawcy, a 
także na ich udostępnianie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym powyższe cele na rzecz Sprzedawcy. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
Czytelny podpis odbiorcy Podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 
 

Uwaga !!! Przy składaniu niniejszego wniosku należy przedłożyć do wglądu:  
1. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych)  
2. Tytuł prawny do lokalu/obiektu (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy)  
3. Wypis z organów rejestrowych (np. KRS, EDG) NIP, REGON (dla podmiotów gospodarczych) 

 
)* niepotrzebne skreślić 

  


