miejscowość
dzień

miesiąc

rok

WNIOSEK
o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji.
z obecnej

*

*

nowo przyłączony obiekt

na

nr ewidencyjny odbiorcy-obecny

*

zmiana grupy
taryfowej

zmiana odbiorcy
płatnika

nr ewidencyjny odbiorcy - obecny
dzień
grupa taryfowa wybrana
do rozliczeń

miesiąc

rok

data przejęcia
lokalu/obiektu
Nazwa firmy

Nazwa firmy
Osoba(y) uprawiona(e) do reprezentowania firmy (imię, nazwisko, stanowisko oraz nr dowodu osobistego)
Osoba(y)
uprawione do
reprezentowania
firmy
miejscowość

ulica

nr domu/lok

kod pocztowy

DANE PŁATNIKA

Adres firmy
Adres do
korespondencji

poczta

miejscowość

ulica

nr domu/lok

kod pocztowy

poczta

-

(jeśli inny niż w/w)

Nazwa sądu lub organu rejestrującego działalność firmy lub nr i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Organ
ewidencjonujący
działalność firmy

nr KRS/nr rejestrowy

dzień

miesiąc

rok
NR PKD
2007

Data
rejestracji

NIP

REGON
-

-

Kapitał zakładowy

-

Nazwa banku
Konto bankowe

KONTAKT

PUNKT POBORU

Numer konta

Kontakt

Nr telefonu

Koncesja

Czy Płatnik posiada koncesję na wytwarzanie, przesył lub obrót energią elektryczną

Adres e-mail
TAK

NIE

Nazwa obiektu
(miejsce dostarczania
energii elektrycznej)

Działalność produkcyjna, działalność handlowo-usługowa, magazyn itp.
Charakter
odbioru

Adres obiektu
(miejsce dostarczania
energii elektrycznej)

Tytuł prawny do
obiektu

miejscowość

ulica

nr domu/lok

Przewidywane zużycie energii
kWh/rok

kod pocztowy

kWh/m-c

poczta

Nazwa i nr tytułu prawnego do obiektu

dzień

miesiąc

z dnia

Osoby do kontaktów:
imię, nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, e-mail
Sprawy
energetyczne
Rozliczenia

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. Zm.) Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia - Wschód” S.A., 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9, będzie administratorem moich danych osobowych w celu
zawarcia i realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania
informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są
one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

* Właściwe zaznaczyć

podpis i pieczątka
Klienta

DRUKUJ

rok

UWAGA!
Do niniejszego WNIOSKU należy dołączyć następujące dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
1.

Uwierzytelniona kopia dokumentu określającego tytuł prawny do użytkowania obiektu. Tytuł prawny do nieruchomości może
stanowić:
- umowa cywilno-prawna (najem, dzierżawa, użyczenie),
- akt własności (odpis z księgi wieczystej, przydział własnościowego prawa do lokalu).

2.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego organu, w którym zarejestrowana jest działalność
Odbiorcy/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itp.

3.

Decyzja o nadaniu nr NIP i REGON'u.

4.

Pełnomocnictwa – w przypadku podpisywania umów sprzedaży energii elektrycznej przez upoważnionych pełnomocników.

5.

Pisemne zamówienie mocy umownej deklarowanej przez Odbiorcę.

6.

Kserokopie posiadanych koncesji.

