
DLA BIZNESU

Zgody i oświadczenia Odbiorcy: (należy wypełnić, jeżeli Odbiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą):

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      NIE

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: 

zwaną dalej Sprzedawcą lub Pulsar Energia a:

Nazwa firmy/
Imię i nazwisko:

Reprezentacja

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

Odpis z rejestru [dokument pełnomocnictwa w załączeniu]

Dane i adres rejestrowy

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko: Funkcja:

Funkcja:

Funkcja:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Na podstawie:

Telefon:

E-mail:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

NIP:

REGON:

KRS:

Poczta:

Adres do korespondencji

E-mail do faktury elektronicznej

Ulica
nr domu/lokalu:

Główny:

Ulica
nr domu/lokalu:

Miejscowość:

Pomocniczy:

Kod pocztowy: Poczta:

skopiuj z danych rejestrowych

zwanym dalej Odbiorcą.  
Każda ze Stron może być nazywana Stroną, a razem Stronami.

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.

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO DLA BIZNESU (DALEJ: UMOWA) 
Nr umowy ______/____/____ zawarta w ________________________ w dniu __________ 

pomiędzy: 

Pulsar Energia Sp. z o. o. | ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa  | pulsarenergia.pl
Obsługa Klienta: e-BOK: ebok.pulsarenergia.pl  |  tel. 22 299 64 67 | e-mail: bok@pulsarenergia.pl wersja z dnia: 15.05.2018
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DLA BIZNESU

Przedmiot umowy i warunki sprzedaży:

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Paliwa gazowego przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy, w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych,
na własny użytek Odbiorcy, z zastrzeżeniem, że Paliwo gazowe będzie zużywane w celu innym niż wyłączne zużycie na potrzeby gospodarstwa domowego do
Obiektów (PPG/Obiektu), wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy – Wykaz Punktów Poboru Paliwa Gazowego. Odbiorca oświadcza, iż jest świadomy,
że zmiana sposobu zużycia Paliwa gazowego, wskazanego powyżej lub zakup Paliwa gazowego w ilości przekraczającej ilość podaną w Deklaracji zużycia,
wymaga zawarcia nowej umowy kompleksowej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe do Obiektu Odbiorcy przy ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa oraz przenieść własność dostarczonego
Paliwa gazowego na Odbiorcę w danym PPG. Przejście własności dostarczanego Paliwa gazowego, następuje po dokonaniu pomiaru na wyjściu z układu
pomiarowego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, jednakże rozpoczęcie sprzedaży Paliwa gazowego nastąpi nie wcześniej, niż po skutecznym prze-
prowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy.

4. 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 PPG, okres sprzedaży Paliwa gazowego liczony jest odrębnie dla każdego z nich.

5. W celu wykonania Umowy stosuje się ceny zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowienia Ogólnych Warunków Umowy kompleksowej sprzedaży
paliwa gazowego dla biznesu (dalej jako OWU), stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy. Odbiorca oświadcza, że OWU zostały mu doręczone przy zawarciu
niniejszej Umowy i zapoznał się z ich treścią oraz treść tę akceptuje i przyjmuje do stosowania.

6. Usługę dystrybucji paliwa gazowego będzie wykonywał Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Dla potrzeb niniejszej Umowy jest to Polska Spółka Gazow-
nictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka nr 25, 01-224 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519 lub jego następca prawny.

7. Odbiorca, w trakcie obowiązywania Umowy, będzie kwalifikowany do właściwej Grupy taryfowej OSD, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD oraz Grupy
taryfowej Sprzedawcy. W dniu zawarcia Umowy Odbiorca zakwalifikowany jest do Grupy taryfowej OSD oraz Grupy taryfowej Sprzedawcy, wskazanej w Załącz-
niku nr 1 do Umowy. Zmiana Grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

8. Odbiorca będzie rozliczany za dystrybucję Paliwa gazowego do jego Obiektu, na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.

9. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że ceny Paliwa gazowego, określone w Cenniku i Cenniku Sprzedawcy, nie zawierają podatku akcyzowego. Zmiana ceny
dostawy Paliwa gazowego, dokonana w związku ze zmianą podstaw do wyliczenia podatku akcyzowego, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Podatek ak-
cyzowy naliczany będzie zgodnie z Oświadczeniem Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które stanowi
Załącznik nr 4 do Umowy.

10. 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 Energia Sp. z o.o. Informujemy, że dane osobowe zbierane są w celu
zawarcia i wykonania Umowy kompleksowej sprzedaży Paliwa gazowego 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 komplekso-
wej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Informacja o zakresie przetwarzania danych zawarta
jest w Załączniku nr 5 do Umowy.

11. 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).

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

13. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do każdego z Obiektów, którego dotyczy Umowa oraz ma prawną i techniczną możliwość zmiany sprzedawcy
Paliwa gazowego i nie jest stroną umów, które to prawo ograniczają.

14. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa,
w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Sprzedawcy, związanych z faktem zawarcia umowy sprzedaży
oraz/lub umowy dystrybucji paliwa gazowego z właściwym miejscowo OSD, z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do Obiektu/Obiektów, którego dotyczy
Umowa.

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

16. Za obsługę Odbiorcy, po stronie Pulsar Energia, odpowiada Biuro Obsługi Klienta, dostępne pod numerem telefonu +48 222996467 oraz pod adresem email:
bok@pulsarenergia.pl.

17. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zasady zmiany lub rozwiązania Umowy
określone są w OWU.

18. Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Wykaz Punktów Poboru Paliwa Gazowego
Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego dla biznesu
Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny – zakres przetwarzania danych

W imieniu Pulsar Energia: Data, podpis Odbiorcy:

Pulsar Energia Sp. z o. o. | ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa  | pulsarenergia.pl
Obsługa Klienta: e-BOK: ebok.pulsarenergia.pl  |  tel. 22 299 64 67 | e-mail: bok@pulsarenergia.pl wersja z dnia: 15.05.2018

Chro
nio

ny


	A: 
	B: 
	C: 
	Text Field 1070: 
	Data1_af_date: 
	Text Field 516: 
	nazwa firmy: 
	reprezentant 1: 
	Text Field 530: 
	reprezentant 2: 
	Text Field 685: 
	reprezentant 3: 
	Text Field 686: 
	Text Field 684: 
	Check Box 10: Off
	Text Field 687: 
	Text Field 694: 
	miejscowosc: 
	Text Field 695: 
	kod pocztowy: 
	poczta: 
	Text Field 696: 
	Text Field 697: 
	Text Field 691: 
	Text Field 692: 
	Text Field 698: 
	Text Field 693: 
	Text Field 699: 
	Text Field 700: 
	Group2: Wybór1
	Text Field 701: 
	Text Field 702: 
	tak: Off
	tak2: Off
	tak3: Off
	tak4: Off


