Adres siedziby /
Adres zamieszkania

Adres do
korespondencji

NIP/PESEL

zł/kWh

zł/MWh

zł/miesiąc/
przyłącze

do 31.12.2016 r.

0,310

310,00

9,50

do 31.12.2017 r.

0,306

306,00

9,00

Wybór opcji przez Odbiorcę
(wpisać X w jednej kratce)

Pełna nazwa
podmiotu / Imię i
nazwisko

Opłata handlowa

W dniu ………………. r. w Siechnicach pomiędzy:

Cena energii (bez VAT)

do „Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucyjnych (umowy kompleksowej) nr
………………………….”

Okres obowiązywania
preferencyjnych warunków
sprzedaży

Aneks dotyczący preferencyjnej ceny energii elektrycznej

2. Rozliczenie pomiędzy ESV a Odbiorcą z tytułu świadczenia
usługi dystrybucji odbywać się będzie w oparciu o „Taryfę dla
energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ESV.”
3. Poza okresem obowiązywania niniejszego Aneksu rozliczenie
pomiędzy ESV a Odbiorcą z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej oparte będzie na „Taryfie-cenniku dla energii
elektrycznej” ESV.

Adres email
Telefon
Nr umowy/
Identyfikator odbiorcy

zwanym w dalszej części Aneksu Odbiorcą, reprezentowanym
przez:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
a
Przedsiębiorstwem Energetycznym „ESV” S.A. z siedzibą w
Siechnicach, ul. Polna 12, kod pocztowy 55-011, spółką
zarejestrowaną pod numerem 0000275474 w rejestrze
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, REGON 930267105, NIP 898-00-25-644, o kapitale
zakładowym 5 651 500 zł w całości wpłaconym, zwaną w dalszej
części Aneksu ESV, reprezentowaną przez n/w osoby:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
łącznie nazywanymi Stronami, zawarty został niniejszy Aneks do
w/w Umowy o następującej treści:
§1
1. Strony zgodnie ustalają, że od dnia zawarcia niniejszego
Aneksu do dnia określonego w poniższej tabeli w rozliczeniach
pomiędzy ESV a Odbiorcą z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej obowiązywać będzie preferencyjna cena energii
elektrycznej i opłaty handlowej, wskazana poprzez
umieszczenie znaku „X” przy jednej, wybranej przez Odbiorcę
opcji.

§2
1. Odbiorca oświadcza, że do dnia zakończenia obowiązywania
preferencyjnych warunków rozliczeń określonych w §1 nie
dokona zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę w okresie
obowiązywania
preferencyjnych
warunków
rozliczeń
określonych w §1, ESV ma prawo obciążyć Odbiorcę opłatą
wyrównawczą w kwocie równej iloczynowi przybliżonego
uśrednionego miesięcznego poboru energii elektrycznej przez
Odbiorcę i kwoty netto 29 zł za MWh, za każdy pełny miesiąc
od dnia rozwiązania Umowy do dnia
zakończenia
obowiązywania preferencyjnych warunków rozliczeń.
§3
1. W przypadku zmiany wysokości lub wprowadzenia nowych
podatków związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem,
dystrybucją lub sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom
końcowym, cena energii elektrycznej podana w § 1 ulegnie
odpowiedniej zmianie o wartość wynikającą z w/w nowych lub
zmienionych przepisów.
2. Zmiany cen opisane w ust. 1 powyżej nie wymagają zmiany
Umowy i obowiązują od dnia wejścia w życie tych zmian.
3. Ceny energii elektrycznej i opłata handlowa podane w §1 są
wartościami netto, do których będzie doliczony stosowny
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
1. Ustalenia niniejszego Aneksu wchodzą w życie od pierwszego
okresu rozliczeniowego następującego po dniu zawarcia
Aneksu.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy przedstawicieli Stron
Odbiorca

ESV S.A.

OŚWIADCZENIA ODBIORCY
Odbiorca oświadcza, że:
Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach warunków umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na
podany w Umowie adres e-mailowy
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedawcę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)
(„Ustawa”)
Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy (w
tym zmienionego Cennika Sprzedawcy) na wskazany w Umowie adres e-mailowy oraz nr telefonu
Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na
wskazany w Umowie adres e-mailowy oraz nr telefonu, przez Sprzedawcę, a także inne podmioty, którym
Sprzedawca udostępnił jego dane osobowe
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej zawiadamiam, że akceptuję faktury udostępniane w formie elektronicznej

Data i podpis Odbiorcy:

TAK

NIE

