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DLA DOMU

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KONSUMENTA (DALEJ: UMOWA) 
Nr umowy ______/____/____ zawarta w___________________________w dniu___________  

pomiędzy: 

Pulsar Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa, NIP 7010599918, REGON 365060893, wpisaną  
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000630109, o kapitale zakładowym 1.000.000 złotych, reprezentowaną na podstawie 
udzielonego Pełnomocnictwa przez:

Umowa zawierana na odległość/ poza lokalem sprzedawcyUmowa zawierana w lokalu sprzedawcy 

zwaną dalej Sprzedawcą lub Pulsar Energia a:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

PESEL:

PESEL:

Adres zamieszkania Adres do korespondencji

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Odbiorcy do kontaktów związanych 
z realizacją Umowy

Reprezentacja

E-mail do faktury elektronicznej

Ulica
nr domu/lokalu:

Ulica
nr domu/lokalu:

Imię i nazwisko:Imię i nazwisko:

Miejscowość: Miejscowość:

Telefon:PESEL:

Kod pocztowy: Kod pocztowy: Poczta:Poczta:

E-mail:

skopiuj z danych zamieszkania

Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i udo-
stępnianie faktur w formie elektronicznej, w tym przesyła-
nia ich na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej. 
Odbiorca potwierdza, że dniem doręczenia faktury jest dzień 
wysłania powiadomienia o jej wystawieniu i udostępnieniu.  
Wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z rezygnacją 
przez Odbiorcę z otrzymywania faktur w formie papierowej.

Główny:

Pomocniczy:

Zwanym dalej Odbiorcą. 
Każda ze stron może być nazywana Stroną, a razem Stronami.

Zgody i oświadczenia Odbiorcy:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji, przy wykorzystaniu danych podanych przeze 
mnie w Umowie, dla celów promocji oraz marketingu produktów i usług własnych Pulsar Energia Sp. z o.o.

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą  
elektroniczną od Pulsar Energia Sp. z o.o. 

Zostałem poinformowany, że moje dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną lub telefoniczną, przy wykorzystaniu danych podanych przeze mnie powyżej dla 
celów promocji oraz marketingu produktów i usług partnerów handlowych Pulsar Energia Sp. z o.o., których lista znajduje się na 
stronie pulsarenergia.pl i jest na bieżąco aktualizowana.

 TAK     NIEWZORZEC
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DLA DOMU

Przedmiot umowy i warunki sprzedaży:

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy, w okresie obowiązywania Umowy i na wa-
runkach w niej określonych, na własny użytek Odbiorcy, do Punktów Poboru Energii (PPE), wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, jednakże rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej
niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy, licząc od momentu rozpoczęcia dostaw. W przypadku,
gdy w Załączniku nr 1 do Umowy wskazano więcej niż jeden PPE, okres sprzedaży energii elektrycznej liczony jest odrębnie dla każdego
z nich.

4. W celu wykonania Umowy stosuje się ceny zawarte w Regulaminie Oferty Promocyjnej, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz posta-
nowienia Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla konsumentów (dalej jako OWU). Odbiorca oświadcza, że Regulamin
Oferty Promocyjnej oraz OWU zostały mu doręczone przy zawarciu niniejszej Umowy i zapoznał się z ich treścią oraz treść tę akceptuje
i przyjmuje do stosowania.

5. Warunki świadczenia usługi dystrybucji, w tym moc umowną oraz możliwość jej zmiany, określa umowa o świadczenie usług dystrybucji,
zawarta z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) przez Odbiorcę lub Sprzedawcę w imieniu Odbiorcy na podstawie udzielonego
mu pełnomocnictwa. Odbiorca oświadcza, że jest przyłączony do sieci OSD, a Pulsar Energia oświadcza, że ma zawartą Generalną Umowę
Dystrybucyjną z OSD, wskazanym/wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

6. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) przekazywanych na podstawie Umowy jest Pulsar Ener-
gia Sp. z o.o. Informujemy, że dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz mogą
być udostępniane innym podmiotom, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności
oraz wystawiania i dostarczania korespondencji (w tym faktur), w celu realizacji Umowy. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Informacja o zakresie przetwarzania danych zawarta jest
w Załączniku nr 5 do Umowy.

7. Odbiorca oświadcza, że akceptuje warunki Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu
realizacji niniejszej Umowy oraz na kontakt za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez Sprzedawcę
(np. drogą e-mailową, telefonicznie, E-BOK).

8. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przedstawienie i zawarcie Umowy w formie dokumentowej.

9. Odbiorca oświadcza, że nie jest stroną żadnej aktualnie obowiązującej umowy, która ogranicza lub sankcjonuje jego prawo do zmiany sprze-
dawcy energii elektrycznej, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z Pulsar Energia.

10. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz aktów z zakresu prawa energetycznego, tj. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2018,
poz. 755 z późń. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

11. Odbiorca oświadcza, że zgadza się na doręczenie mu Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej w formie elektronicznej, za pośrednic-
twem indywidualnego konta w e-BOK Pulsar Energia. Jednocześnie Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że Zbiór ten będzie mu udostępniony
na stałe w e-BOK oraz na stronie pulsarenergia.pl. Odbiorca zobowiązuje się do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumenta Energii Elek-
trycznej za pośrednictwem wyżej wskazanych źródeł dostępu.

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

13. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do Umowy zawartej na odległość lub poza Lokalem Sprzedawcy.

14. Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Wykaz Punktów Poboru Energii
Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla konsumentów
Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo
Załącznik nr 4 – Regulamin oferty promocyjnej
Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny – zakres przetwarzania danych

W imieniu Pulsar Energia: Data, podpis Odbiorcy:

wersja z dnia: 15.06.2018

WZORZEC
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO UMOWY NR ______/____/____ 

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII __

Dane identyfikacyjne Punktu Poboru Energii

Deklaracja Odbiorcy przy zawarciu Umowy

Numer Punktu Poboru 
Energii: [NR PPE]*:

Okres obowiązywania 
Umowy w miesiącach:

Nazwa dotychczasowego 
Sprzedawcy:

Okres wypowiedzenia dotychczasowej 
umowy [w miesiącach]

Aktualna Grupa taryfowa 
OSD:

Wnioskowana Grupa 
taryfowa:

Deklarowane roczne zużycie energii 
w MWh: [Deklaracja zużycia]

Nazwa OSD:

Numer 
licznika:

Numer 
ewidencyjny:

Nazwa produktu oraz sygnatura 
Regulaminu Oferty Promocyjnej:

Data wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy:

Adres Punktu Poboru Energii

Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr: Lok.:

Poczta:

Sprzedawca zobowiązuje się względem Odbiorcy do sprzedaży energii elektrycznej do Punktu Poboru Energii wskazanego poniżej:

W przypadku pustych pól, proces zmiany sprzedawcy odbędzie się w oparciu o dane z faktury dostarczonej przez Odbiorcę.

* Pola obowiązkowe

Mając świadomość ewentualnego obowiązku zapłacenia kary umownej dotychczasowemu sprzedawcy, Odbiorca upoważnia Pulsar Energia Sp. 
z o.o. do niezwłocznego wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą

Data, podpis Odbiorcy:

wersja z dnia: 15.06.2018

WZORZEC
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§1 DEFINICJE

Odbiorca - podmiot lub osoba, która nabywa od Sprzedawcy energię 
elektryczną na podstawie Umowy;

Sprzedawca – Pulsar Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  
ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa, NIP 7010599918, REGON 365060893, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000630109; posiadająca koncesję na obrót energią elektryczną wyda-
ną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/11242/30622/W/
DRE/2017/ZJ ważną do dnia 31 grudnia 2027 roku;

Umowa - umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną 
część, zawierająca postanowienia regulujące zasady i warunki sprze-
daży energii elektrycznej, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą, 
której postanowienia nie obejmują spraw związanych z dystrybucją 
energii elektrycznej;

Cennik Promocyjny - każdorazowo zbiór cen jednostkowych  
(zł/kWh) i stawek miesięcznych opłat handlowych za energię elek-
tryczną, zawierający ceny w okresie w nim wskazanym i obowiązujący 
określonego w nim Odbiorcę, na zasadach zawartych w Umowie;

Cennik Sprzedawcy - standardowy zbiór cen jednostkowych 
i stawek opłat, opracowany przez Sprzedawcę, dostępny na stronie  
pulsarenergia.pl;

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycz-
nej, wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta po-
między Odbiorcą a OSD, określająca prawa i obowiązki związane ze 
świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy usług dystrybucji energii 
elektrycznej;

Siła wyższa - zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i nie-
zależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości 
lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można było za-
pobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron;

Dane pomiarowo-rozliczeniowe - dane o zużyciu energii elek-
trycznej przekazywane Sprzedawcy przez OSD, na podstawie których 
następuje rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę 
w ramach Umowy;

Układ pomiarowo-rozliczeniowy rozliczeniowy - liczniki i inne 
urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy 
połączeń miedzy nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomia-
ru energii elektrycznej i rozliczeń za energię;

Punkt Poboru Energii (PPE) – punkt poboru, do którego dostarcza-
na jest energia elektryczna, wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy;

Grupa taryfowa - grupa taryfowa, do której Odbiorca przypisany 
jest przez OSD zgodnie z taryfą dotyczącą świadczenia usług dys-
trybucji;

Dzień roboczy - każdy z dni od poniedziałku do piątku, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy;

Deklaracja zużycia - określona w Załączniku nr 1 do Umowy, na 
podstawie deklaracji Odbiorcy, ilość energii, którą Odbiorca zobowią-
zuje się odebrać w ciągu roku;

e-BOK - Elektroniczny system biura obsługi Klienta, umożliwiający
identyfikację Odbiorcy, przekazywanie informacji i składanie dyspozycji
przez Odbiorcę, dostępny pod adresem https://ebok.pulsarenergia.pl;

Okres rozliczeniowy - okres pomiędzy odczytami rozliczeniowymi 
urządzeń do pomiaru energii elektrycznej, dokonanymi przez OSD.

§ 2 WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Energia elektryczna będzie sprzedawana przez Sprzedawcę w ce-

nie przypisanej do Grupy taryfowej / Grup taryfowych OSD, z któ-
rych korzysta Odbiorca, zgodnie z Cennikiem Promocyjnym lub
Cennikiem Sprzedawcy, zdefiniowanymi w §1. W przypadku zmia-
ny Grupy taryfowej u OSD, Sprzedawca począwszy od daty zmia-
ny Grupy taryfowej przez OSD będzie uprawniony do stosowania
ceny energii elektrycznej przypisanej dla tej Grupy taryfowej OSD
i wskazanej w Cenniku Sprzedawcy.

2. W przypadku przekazania przez OSD Danych pomiarowo-rozlicze-
niowych w Grupie taryfowej OSD innej niż określona w Cenniku
Promocyjnym, Sprzedawca ma prawo rozliczyć te dane według
standardowych profili zużycia energii elektrycznej OSD oraz we-
dług Cennika Sprzedawcy.

3. Okres obowiązywania cen/-y energii elektrycznej sprzedawanej
w związku z zawartą Umową jest określony również w Cenniku
Promocyjnym lub Cenniku Sprzedawcy.

4. Po okresie obowiązywania Umowy na warunkach określonych
w Cenniku Promocyjnym Odbiorca będzie rozliczany zgodnie
z aktualnie obowiązującym Cennikiem Sprzedawcy, który jest do-
stępny na stronie pulsarenergia.pl. W przypadku upływu okresu
obowiązywania Cennika Promocyjnego oraz przekształcenia się
Umowy w umowę rozliczną na warunkach określonych w aktual-
nie obowiązującym Cenniku Sprzedawcy, Sprzedawca, w przypad-
ku dokonania zmiany Cennika Sprzedawcy poinformuje Odbiorcę
o obowiązujących go cenach wynikających z Cennika Sprzedawcy
minimum 10 dni przed dniem jego wejścia w życie i będzie mu
w takim wypadku przysługiwało prawo rozwiązania Umowy zgod-
nie z zapisami Umowy.

5. Cena energii elektrycznej określona w Cenniku Promocyjnym oraz
w Cenniku Sprzedawcy zawiera aktualne na dany dzień koszty po-
zyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regula-
cji Energetyki świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem
wytworzenia energii w odnawialnych źródłach energii lub świadec-
twa efektywności energetycznej albo uiszczenia opłat zastępczych
lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz po-
datek akcyzowy.

6. W przypadku wejścia w życie zmian w prawie odnoszących się do
kwestii, o których mowa w ust. 5 powyżej, cena energii elektrycz-
nej określona w Cenniku Promocyjnym lub w Cenniku Sprzedaw-
cy może ulec zmianie w takim zakresie, w jakim wymagać tego
będą zmienione przepisy z dniem wejścia w życie zmienionych
przepisów. O zmianie ceny energii elektrycznej Odbiorca zostanie
uprzednio powiadomiony pisemnie lub, jeśli wyraził na to zgodę,
za pomocą kanałów komunikacji wskazanych w OWU i będzie mu
przysługiwało prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 6 mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ

1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywają się na
podstawie odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego prze-
kazywanych przez OSD Sprzedawcy lub danych szacunkowych,
w Okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD określonych
w Umowie o świadczenie usług dystrybucji. W okresach dwumie-
sięcznych Sprzedawca będzie stosował rozliczenia szacunkowe,
ustalane na podstawie wskazanej przez Odbiorcę Deklaracji zu-
życia. Faktury szacunkowe, o których mowa powyżej, Sprzedawca
wystawia: do piętnastego dnia miesiąca za bieżący Okres rozlicze-
niowy w 2 miesięcznych cyklach.

ZAŁĄCZNIK NR 2
OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ DLA KONSUMENTÓW 

wersja z dnia: 15.06.2018

WZORZEC
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2. Po otrzymaniu od OSD poprawnych Danych pomiarowo–rozlicze-
niowych Sprzedawca wystawi w oparciu o te dane fakturę rozli-
czeniową, która będzie uwzględniała zużycie energii elektrycznej
w Okresie rozliczeniowym.

3. Jeżeli po uzyskaniu rzeczywistych danych pomiarowych powsta-
nie różnica pomiędzy wartością i/lub ilością energii prognozowanej
oraz rzeczywiście zużytej przez Odbiorcę to:

a. w przypadku nadpłaty kwota nadpłaty zaliczona zostanie na
poczet opłat za kolejne miesiące, o ile Odbiorca nie zażąda jej
zwrotu. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty wpłynięcia wniosku o zwrot do Sprzedawcy.

b. w przypadku niedopłaty zostanie wystawiona faktura rozlicze-
niowa lub rozliczenie będzie zawarte w bieżącej fakturze na
kwotę wynikającą z różnicy.

4. W razie powstania zaległości w płatnościach Sprzedawca może
rozliczyć dokonane przez Odbiorcę wpłaty pieniężne w następują-
cej kolejności: (1) na poczet zasądzonych, w tym również niepra-
womocnymi orzeczeniami, kosztów zastępstwa prawnego w po-
stępowaniu sądowym i egzekucyjnym; (2) koszty procesu oraz
postępowania egzekucyjnego z wyłączeniem kosztów określonych
w pkt. 1; (3) odsetki; (4) inne należności uboczne; (5) należności
główne.

5. Za dzień płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek
bankowy Sprzedawcy.

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od terminowego uregu-
lowania płatności.

7. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron i potwier-
dzenia przez OSD nieprawidłowego działania Układu pomiarowo-
-rozliczeniowego, bądź błędnego rozliczenia, które spowodowały
zawyżenie lub zaniżenie należności, Sprzedawca dokona korekty
uprzednio wystawionych faktur.

8. W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z płatnością należności,
Sprzedawca powiadomi Odbiorcę pisemnie lub, o ile Odbiorca
wyrazi na to zgodę za pomocą kanałów komunikacji wskazanych
w OWU, o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.
Odbiorca zostanie obciążony kosztem w wysokości 8,90 zł brutto
za przygotowanie oraz wysłanie powiadomienia. Jeżeli Odbiorca
nie ureguluje zaległych należności i/lub nie zapłaci naliczonych od-
setek w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o któ-
rym mowa w pierwszym zdaniu, a opóźnienie w zapłacie prze-
kraczać będzie 30 dni po upływie terminu płatności, Sprzedawca
będzie uprawniony do skierowania do właściwego OSD wniosku
o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Wznowienie dostaw
energii, po uregulowaniu należności przez Odbiorcę, może nastą-
pić po uiszczeniu przez Odbiorcę jednorazowej opłaty w wysokości
99 zł brutto z tytułu wystąpienia przez Sprzedawcę do OSD z wnio-
skiem, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Odbiorca zło-
ży do Pulsar Energia reklamację dotyczącą dostarczania energii
elektrycznej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
powiadomienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dostarcza-
nia energii elektrycznej nie wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia
reklamacji. Pulsar Energia jest obowiązana rozpatrzyć reklamację
w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zo-
stała rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględ-
niona. Sprzedawca nie ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialności
za wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej dokonane przez
OSD niezależnie od wniosków składanych przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiąz-
ków lub ich części, wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie, w tym do dokonania cesji wszelkich wierzytelności wzglę-
dem Odbiorcy. Sprzedawca zobowiązuje się, w takim przypadku do
przesłania zawiadomienia o tym fakcie do Odbiorcy drogą poczto-
wą na adres Odbiorcy wskazany w Umowie.

§ 4 ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej
oraz bilansowania handlowego energii pobranej przez Odbiorcę.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powsta-
łej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
chyba że naruszenie obowiązków umownych nastąpiło wskutek
okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
w szczególności w przypadku zaistnienia Siły wyższej albo awarii
w sieci należącej do operatora systemu elektroenergetycznego,
a także przez czas usuwania ich skutków, w przypadku działań lub
zaniechań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpo-
wiedzialności, jak również w przypadku wprowadzenia ograniczeń
w dostarczaniu lub poborze energii elektrycznej, w tym wstrzy-
mania dostawy z inicjatywy OSD lub operatora systemu przesy-
łowego. Ograniczenia w wykonywaniu przedmiotu Umowy przez
Sprzedawcę wynikające z przyczyn określonych powyżej nie mogą
być podstawą do dochodzenia przez Odbiorcę jakichkolwiek rosz-
czeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy oraz wszelkie reklamacje dotyczące standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców powinny zostać zgłoszone w terminie do
14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stano-
wiących ich podstawę, pod rygorem wygaśnięcia prawa do żądania
odszkodowania przewyższającego wysokość bonifikat i upustów
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Za parametry techniczne i standardy jakościowe dostarczanej
energii elektrycznej odpowiada OSD wskazany w Załączniku nr 1
do Umowy.

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsłu-
gi odbiorców określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 roku,
Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), Odbiorcy przysługuje
prawo do bonifikaty lub upustu według stawek i na zasadach okre-
ślonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalku-
lacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1200).

§ 5 ZOBOWIĄZANIA ODBIORCY

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Terminowego regulowania należności za energię elektryczną na
rachunek bankowy Sprzedawcy;

2. Pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami i na warunkach określonych w Umowie oraz niniejszych OWU;

3. Poinformowania Sprzedawcy za pośrednictwem platformy e-BOK
dostępnej pod adresem https://ebok.pulsarenergia.pl/, poczty
elektronicznej na adres bok@pulsarenergia.pl lub pisemnie o zmia-
nach danych Odbiorcy, w szczególności zmianie adresu korespon-
dencyjnego i adresu e-mail, na który dostarczane są faktury oraz
pozostała korespondencja, pod rygorem uznania korespondencji
za doręczoną pod znanym Sprzedawcy adresem;

4. Niezwłocznego, pisemnego poinformowania Sprzedawcy o wszel-
kich innych zmianach, niż wyżej wymienione lub o posiadanych
informacjach, mających wpływ na funkcjonowanie Umowy.

§ 6 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Z zastrzeżeniem odmiennie uregulowanych wypadków wskaza-
nych w OWU, Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze
Stron pisemnie, pod rygorem nieważności, z miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec mie-
siąca kalendarzowego, przy czym wypowiedzenie Umowy przez
Odbiorcę ze skutkiem przypadającym przed upływem okresu,
w którym w odniesieniu do Odbiorcy stosowane są ceny określone
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w Cenniku Promocyjnym, rodzi prawo Sprzedawcy do obciążenia 
Odbiorcy karą umowną.

2. Po upływie okresu obowiązywania Cennika Promocyjnego, Umo-
wa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, jeżeli najpóźniej na 1
miesiąc przed zakończeniem okresu obowiązywania Cennika Pro-
mocyjnego, żadna ze Stron nie złoży, pod rygorem nieważności,
pisemnego oświadczenia o braku woli kontynuacji Umowy (oświad-
czenia uznaje się skutecznie złożone, z chwilą jego doręczenia,
odpowiednio, na adres siedziby Sprzedawcy lub adres Odbiorcy
wskazany w Umowie). W takim przypadku Umowa przekształca się
w Umowę zawartą na czas nieokreślony i w stosunku do Odbiorcy
obowiązywać będzie Cennik Sprzedawcy aktualny na dzień prze-
kształcenia się Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony.

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Odbiorcę przed zakończe-
niem okresu obowiązywania Cennika Promocyjnego lub rozwią-
zania Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy, a w szczególności na podstawie ust. 8 poniżej, Odbior-
ca będzie zobligowany do zapłacenia na rzecz Sprzedawcy kary
umownej określonej w ust. 4. Kara umowna jest należna Sprze-
dawcy bez względu na fakt lub wysokość poniesionej szkody.

4. Kara umowna, w odniesieniu do każdego z PPE wskazanego przez
Odbiorcę, będzie liczona jako iloczyn liczby miesięcy pozostałych
do końca okresu obowiązywania Cennika Promocyjnego oraz kwo-
ty 29 (dwadzieścia dziewięć) złotych.

5. Zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usługi na wniosek Od-
biorcy może skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej w wysoko-
ści 100 zł brutto.

6. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy z winy Odbiorcy
ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a. w przypadku określonym w § 3 ust. 8 OWU – z chwilą, w której
będzie uprawniony do żądania wstrzymania dostarczania ener-
gii elektrycznej,

b. wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej, o której mowa w § 1 OWU,

c. zaprzestania świadczenia z winy Odbiorcy usługi dystrybucji
energii elektrycznej przez OSD dla Odbiorcy,

d. odwołania lub nieudzielenia przez Odbiorcę pełnomocnictwa
niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej na Pulsar Energia,

e. braku możliwości przeprowadzenia procesu zmiany sprzedaw-
cy energii elektrycznej z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Odbiorca,

f. niedostarczenia przez Odbiorcę do Pulsar Energia dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.
Odbiorca, który nie dostarczy dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy, bądź w inny sposób pro-
ces ten uniemożliwi lub utrudni, może zostać obciążony opłatą
manipulacyjną w wysokości 100 zł brutto na poczet pokrycia
kosztów związanych z wystąpieniem przez Pulsar Energia do
OSD lub poprzedniego sprzedawcy energii z prośbą o niezbęd-
ne dane. zmiany grupy taryfowej OSD przez Odbiorcę na inną
niż dotycząca gospodarstw domowych,

g. podpisania umowy sprzedaży z innym sprzedawcą energii elek-
trycznej, obowiązującej w okresie niniejszej Umowy i uniemoż-
liwiającej rozliczanie Odbiorcy przez Pulsar Energia za pobraną
energię elektryczną.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego przekazywania sobie
wzajemnie wszelkich informacji, które mogą mieć znaczenie dla
realizacji Umowy.

2. O ile Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, informacje uzyskane
w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane oso-
bom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób
dla celów innych niż realizacja obowiązków lub uprawnień wynika-
jących z Umowy, w okresie obowiązywania Umowy oraz w okre-
sie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Powyższe zobowiązanie
nie dotyczy informacji przekazywanych przez Strony podmiotom
z ich grupy kapitałowej oraz profesjonalnym doradcom Stron.

3. W razie nierozstrzygnięcia sporu powstałego na tle wykonania
Umowy w sposób polubowny w terminie 30 dni od jego zaistnienia,
spór taki, o ile nie będzie podlegał kompetencji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, będzie rozstrzygnięty przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w treści Umowy lub OWU,
zmiany postanowień Umowy mogą być dokonane wyłącznie w for-
mie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygo-
rem nieważności. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane
w formie innej niż pisemna w przypadku, gdy Odbiorca na zasa-
dach określonych w Regulaminie Oferty Promocyjnej wyrazi zgodę
na dokonywanie zmian w Umowie w określonej formie.

5. Wszelkie oświadczenia dotyczące zmian Umowy lub inne oświad-
czenia dotyczące wykonania Umowy lub pozostające w związku
z Umową, dla których zastrzeżona jest forma pisemna mogą być
składane przez każdą ze Stron z wykorzystaniem udostępnionych
w tym celu przez Sprzedawcę środków komunikacji elektronicz-
nej, tj.: (1) Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, dostępnego pod
adresem https://ebok.pulsarenergia.pl; (2) drogą e-mailową, na
adres bok@pulsarenergia.pl; po przeprowadzeniu przez Sprzedaw-
cę pozytywnej weryfikacji tożsamości Odbiorcy i akceptacji przez
Odbiorcę regulaminu właściwego dla danego środka porozumie-
wania się na odległość, o ile taki regulamin jest przez Sprzedawcę
stosowany, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, oświadczenia Stron dotyczące zmian Umo-
wy lub inne oświadczenia dotyczące wykonania Umowy lub pozo-
stające w związku z Umową, nie mogą być składane z wykorzy-
staniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie jeśli
przepisy prawa dla określonego rodzaju oświadczeń lub czynności
zastrzegają formę pisemną lub Umowa lub zaakceptowany przez
Odbiorcę regulamin wymaga zachowania formy pisemnej pod ry-
gorem nieważności lub wyłącza możliwość złożenia oświadczenia
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

7. Do składania Odbiorcy przez Sprzedawcę oświadczeń z wyko-
rzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w ust. 5 i 6 powyżej zostaną wykorzystane przez Sprzedawcę wy-
łącznie dane teleadresowe podane przez Odbiorcę w Umowie.

8. Sprzedawca oświadcza, że posiada umowę gwarancyjną nr
S/3/02/2017/1157/K/GWA wydaną dnia 17.02.2017 r. przez BOŚ
Bank S.A.
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MOCODAWCA: 

Pulsar Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa, NIP 7010599918, REGON 365060893, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000630109, o kapitale zakładowym 1 000 000 złotych.

Ja, niżej podpisany upoważniam niniejszym Sprzedawcę do:

1. zgłoszenia właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez
Mocodawcę ze Sprzedawcą,

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej Mocodawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji bądź kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii
elektrycznej obowiązującej Mocodawcę na zasadzie porozumienia stron z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, jak również do
cofnięcia bądź modyfikacji złożonego oświadczenia woli,

3. do wskazania w umowie o świadczenie usług dystrybucji, o ile jest to możliwe, sprzedawcy rezerwowego,

4. upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej ze wskazanym sprzedawcą rezer-
wowym,

5. zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD w imieniu i na rzecz Mocodawcy,

6. zawarcia nowej umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym lub pierwotnym sprzedawcą,

7. dokonywania aktualizacji danych Mocodawcy w OSD, w tym zgłoszenia zmiany grupy taryfowej, wartości zamówionego wolumenu oraz zgło-
szenia przedłużenia okresu obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Mocodawcą a Sprzedawcą,

8. prowadzenia z OSD korespondencji, żądania wyjaśnień bądź informacji oraz komunikowania się z OSD w każdej formie w zakresie dotyczą-
cym przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy,

9. pozyskanie od dotychczasowego sprzedawcy energii informacji w formie ustnej i pisemnej związanych z parametrami realizowanej umowy
sprzedaży energii/umowy kompleksowej na rzecz Mocodawcy, m. in. informacji o terminie obowiązywania i długości okresu wypowiedzenia
umowy.

10. pozyskania od OSD informacji w formie ustnej i pisemnej, związanych z parametrami realizowanej umowy na rzecz Mocodawcy; m. in. infor-
macji o numerze ewidencyjnym Klienta, numerze licznika, numerze Punktu Poboru Energii, w szczególności również do otrzymania od OSD
duplikatu faktur rozliczeniowych i szacunkowych Mocodawcy.

11. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Pulsar Energia Sp. z o.o. do udzielenia dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym niniejszym pełno-
mocnictwem. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Imię i nazwisko: PESEL:

PESEL:

PESEL:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Nazwa/Imię i nazwisko Odbiorcy:

Adres: Ulica, nr domu/lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Poczta:

Data i podpis Odbiorcy:

ZAŁĄCZNIK NR 3
PEŁNOMOCNICTWO DO UMOWY SPRZEDAŻY  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ  NR ______/____/____  Z DNIA___________ 

SPRZEDAWCA - PEŁNOMOCNIK: 
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1. Administratorem danych osobowych Odbiorców, którzy zawar-
li umowy sprzedaży ze Sprzedawcą jest Pulsar Energia Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa (dalej jako
„Pulsar Energia”), która na podstawie stosownej umowy sprzeda-
je energię elektryczną do podmiotów, z którymi zawarła umowę
i przetwarza dane osobowe, w celu zapewnienia realizacji sprze-
daży energii elektrycznej oraz realizacji innych praw i obowiązków
wynikających z Umowy.

2. Wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie nada-
ne im poniżej oraz w innych punktach niniejszego załącznika:

a. Odbiorca – osoba, która posiada zawartą z Pulsar Energia Umo-
wę sprzedaży energii elektrycznej;

b. OSD – podmiot pełniący funkcję operatora systemu dystrybu-
cyjnego w rozumieniu OWU;

c. OWU – ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej;
d. Umowa – umowa zawarta przez Odbiorcę z Pulsar Energia, któ-

rej przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej.
3. Pulsar Energia powołała inspektora ochrony danych (IOD), z któ-

rym można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwa-
rzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, elektronicznie, pod adre-
sem e-mail: daneosobowe@pulsarenergia.pl

4. W celu zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej oraz prawi-
dłowej realizacji Umowy, należy rozumieć przetwarzanie danych
przez Pulsar Energia w poniższych celach, w oparciu o poniższe
podstawy prawne:

a. w zakresie ustalenia tożsamości Odbiorców – art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”),

b. w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Odbior-
ców, jako realizacji praw osób posiadających zawarte Umowy
II - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

c. w zakresie zapewnienia kontaktu z Odbiorcą, w celu rozpatrze-
nia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6
ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony
cel/uzasadniony interes administratora),

d. w zakresie przekazywania danych do OSD, w celu wykona-
nia Umow – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes administratora),

e. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działal-
ności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes administratora),

f. w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za
wyraźną zgodą Odbiorców - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

g. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń
z tytułu dostaw energii elektrycznej – art. 6 ust. 1 lit. c Roz-
porządzenia.

5. Dane osobowe Odbiorców są lub mogą być przekazywane następu-
jącym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom współpracującym z Pulsar Energia, w celu zapew-
nienia realizacji sprzedaży energii elektrycznej oraz wykonania
obowiązków wynikających z Umowy;

b. dostawcom usług, zaopatrujących Pulsar Energia w rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wykonanie obo-
wiązków wynikających z Umowy (w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających
Pulsar Energia w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczegól-
ności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

6. Dane osobowe Odbiorców mogą być przekazywane do państwa
trzeciego tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodar-
czym, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazy-
wania danych do państwa trzeciego, odbywać się to będzie w sto-
sunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony.

7. Administrator przechowuje dane Odbiorców przez następujący okres:

a. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa
w pkt 4 lit. a – e – przez okres przedawnienia roszczeń z tytu-
łu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej
lub dochodzenia roszczeń przez Odbiorców, określony przepi-
sami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,

b. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w
pkt 4 lit. f – odbywa się w oparciu o udzieloną odrębną, jedno-
znaczną i dobrowolną zgodę, do czasu jej odwołania.

c. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa
w pkt 4 lit. g – przez okres wymagany przepisami prawa na-
kazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunko-
wych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dane dotyczą).

8. Odbiorcy mają prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwa-

rzania jego danych osobowych, w sposób i trybie określonym
w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szcze-
gólności ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Dane, które przetwarza administrator, nie podlegają profilowaniu.

10. Obowiązek podania danych, wynika z przepisów prawa w zakresie
przetwarzania, w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a-b oraz f,
zaś w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa
w pkt 4 lit. c - e – podanie danych wynika ze stosunku umownego
i jest niezbędne w celu realizacji Umowy oraz dochodzenia rosz-
czeń administratora. Odmowa podania danych w związku z prze-
twarzaniem ich w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym,
uniemożliwi Pulsar Energia zapewnienie prawidłowego wykonania
obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności uniemożliwi
rozpatrywanie zgłoszonych przez Odbiorców roszczeń.

ZAŁĄCZNIK NR 5 
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

DLA DOMU

wersja z dnia: 15.06.2018
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