WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
A – Dane PPE
Adres PPE:
Obiekt (np. nazwa galerii handlowej), w którym znajduje się lokal:

Adres obiektu:

…………………………………..

…………………………………..

Nr lokalu w obiekcie:

………………….

(opcjonalnie) marka:

……………………………………..

Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu, do którego będą świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej.
W przypadku gdy Odbiorca posiadał dotychczas umowę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i parametry techniczne pozostają na
dotychczasowy poziomie moc umowna pozostaje na dotychczasowym poziomie. W innym przypadku prosimy o wskazanie wnioskowanej
mocy umownej.

B – Dane Odbiorcy
Pełna nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Dane rejestrowe:

……………………………………………………………..

NIP:

……………………………………………………………..

Regon:

……………………………………………………………..

Reprezentanci/pełnomocnik:

……………………………………………………………… (funkcja)

………………………………………

……………………………………………………………… (funkcja)

………………………………………

C – Dane kontaktowe
Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon:

……………………………

Fax:

………………………………………………………..

D – wysyłanie faktur:
Kontakt telefoniczny w sprawie faktur (opcjonalnie):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Faktura elektroniczna:
Niniejszym zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie
elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur,
akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail.
Zgoda dotyczy przesyłania przez Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. w formie elektronicznej faktur, których autentyczność pochodzenia
i integralność treści zagwarantowana będzie bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Akceptacja dotyczy wszystkich faktur wystawianych przez Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. dla wyrażającego zgodę kontrahenta.
Adres e-mail do otrzymywania faktur elektronicznych 1:

………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail do otrzymywania faktur elektronicznych 2:

………………………………………………………………………………………………………….

Podpis osób upoważnionych:

………………………………………………………

Miejscowość:………………………… Data:……………………………
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W przypadku braku zgody na wystawiania faktury elektronicznej faktury będą wysyłane na poniższy adres:

Adres do wysyłania faktur:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku nie wskazania odrębnego adresu i zgody na wystawianie faktury elektronicznej faktury będą przesyłane na adres siedziby Odbiorcy.

E – okres obowiązywania umowy (zaznaczyć odpowiednio)
Umowa na czas nieokreślony

od dnia* ……………………………………… (rrrr/mm/dd)

Umowa na czas określony

od dnia* ……………………………………… (rrrr/mm/dd) do dnia ……………………………………………… (rrrr/mm/dd)

F – Sprzedawcy energii elektrycznej
Sprzedawca energii elektrycznej (podmiot odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej)
Nazwa Sprzedawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby sprzedawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Odbiorca upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym
Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o., , która będzie pełniła rolę Sprzedawcy w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego
Sprzedawcę. OSD jest upoważniony do ustanowienia dalszych pełnomocnictw w celu zawarcia ww. umowy.

G - Do wniosku dołączono:
Wypis z ewidencji/rejestru dla podmiotów gospodarczych
Pełnomocnictwo do reprezentacji Odbiorcy przy podpisaniu niniejszego wniosku (w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika)
Pełnomocnictwo do reprezentacji Odbiorcy przy podpisywaniu wnioskowanej umowy (w przypadku podpisywania umowy przez
pełnomocnika)

Uwagi dodatkowe:

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis odbiorcy

……………………………………………………..
Miejscowość

………………………………………
data

*Data rozpoczęcia obowiązywania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nie może być wcześniejsza niż data skutecznego rozwiązana obowiązującej
umowy kompleksowej
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