DLA BIZNESU

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BIZNESU (DALEJ: UMOWA)

Nr umowy ______/____/____ zawarta w ________________________ w dniu __________
pomiędzy:

Pulsar Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Poniatowskiego 1, 03-901 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:

C

Nazwa firmy/
Imię i nazwisko:
Reprezentacja

Funkcja:

ZE

Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Na podstawie:

Odpis z rejestru [dokument pełnomocnictwa w załączeniu]

Adres do korespondencji

Dane i adres rejestrowy

Miejscowość:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Poczta:

ZO

NIP:

Ulica
nr domu/lokalu:

R

Ulica
nr domu/lokalu:

Kod pocztowy:
Osoba kontaktowa

REGON:

Imię i nazwisko:

KRS:

Telefon:

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

E-mail:

Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej, w tym przesyłania 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.

W

✔

skopiuj z danych rejestrowych

Poczta:
upoważniona ze strony Odbiorcy do kontaktów związanych
z realizacją Umowy

E-mail do faktury elektronicznej
Główny:
Pomocniczy:

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

TAK

NIE

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.

Pulsar Energia Sp. z o. o. | Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa | pulsarenergia.pl
Obsługa Klienta: e-BOK: ebok.pulsarenergia.pl | tel. 22 299 64 67 | e-mail: bok@pulsarenergia.pl

wersja z dnia: 05.06.2019

DLA BIZNESU

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

C

4. W celu wykonania Umowy stosuje się ceny zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowienia Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu (dalej jako OWU). 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.
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.

ZE

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 Energia
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 przepisami prawa, jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Informacja o zakresie przetwarzania danych zawarta jest w Załączniku nr 4 do Umowy.
7. Odbiorca oświadcza, że akceptuje warunki Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu
ralizacji 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.

R

9. Odbiorca planuje i deklaruje zakup energii elektrycznej w ilości równej sumie iloczynów rocznego zużycia energii elektrycznej dla PPE
wskazanych w Załączniku nr 1 oraz długości trwania niniejszej Umowy określonej w latach.
10. Odbiorca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Pulsar Energia, mogących wynikać z rozwiązania umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z innymi podmiotami, zgodnie z deklaracją
Odbiorcy z Załącznika nr 1 do Umowy.

ZO

11. Odbiorca oświadcza, że znany mu jest obowiązek właściciela układu pomiarowego w przedmiocie jego dostosowania do wymagań procesu
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) obowiązującej u OSD.
12. 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. z 2018
poz. 755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
13. Za obsługę Odbiorcy, po stronie Pulsar Energia, odpowiada Biuro Obsługi Klienta, dostępne pod numerem telefonu +48222996467
oraz pod adresem email: bok@pulsarenergia.pl.
14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zasady zmiany
lub rozwiązania Umowy okreslone są w OWU.
15. Integralną część Umowy stanowią:
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4

-

Wykaz Punktów Poboru Energii
Ogólne Warunki Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu
Pełnomocnictwo
Obowiązek Informacyjny – zakres przetwarzania danych

W

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

W imieniu Pulsar Energia:

Pulsar Energia Sp. z o. o. | Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa | pulsarenergia.pl
Obsługa Klienta: e-BOK: ebok.pulsarenergia.pl | tel. 22 299 64 67 | e-mail: bok@pulsarenergia.pl

Data, podpis Odbiorcy:

wersja z dnia: 05.06.2019

