UMOWA
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR …../2020
zawarta w dniu ………………………… roku pomiędzy:
TRADEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kościuszki 27 lok. 4, 42-202 Częstochowa, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000368056, NIP 5732813900, Regon
241750310, Kapitał zakładowy 5.800.000,00 zł – opłacony w całości,
zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
zwanym dalej „Odbiorcą”, reprezentowanym
przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- przy czym Sprzedawca oraz Odbiorca mogą być łącznie zwane Stronami, a odrębnie również Stroną,
§1
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Sprzedawcę na potrzeby Odbiorcy.
§2
1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy, określenie Dystrybutora, do którego sieci przyłączony jest Odbiorca
oraz dotychczasowego Sprzedawcy, a także deklarowane przez Odbiorcę miesięczne zużycie energii elektrycznej, w okresie obowiązywania Oferty
Promocyjnej szczegółowo określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Warunki świadczenia usługi dystrybucji określa umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta z Dystrybutorem wskazanym w załączniku nr 1 do
umowy.
3. Energia elektryczna będzie sprzedawana przez Sprzedawcę po cenach przypisanych dla grupy taryfowej/grup taryfowych, a także stawce/stawkach
opłaty handlowej obowiązującej w okresie trwania Oferty Promocyjnej, zgodnie z poniższą tabelą:
Ceny energii i stawki opłaty handlowej
Ceny obowiązujące do 31 grudnia 2019 r.
Symbol
grupy
taryfowej

4.

Strefa I

Strefa II
zł/MWh

Strefa III

Opłata handlowa
zł/miesiąc

Ceny obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Strefa I

Strefa II
zł/MWh

Strefa III

Opłata handlowa
zł/miesiąc

Energia elektryczna będzie sprzedawana przez Sprzedawcę po cenach przypisanych dla grupy taryfowej/grup taryfowych, a także stawce/stawkach
opłaty handlowej obowiązującej poza okresem trwania Oferty Promocyjnej, zgodnie z tabelą umieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy,
według cenników standardowych.
5. Ceny o których mowa w § 2 pkt 3 i 4 są cenami netto. Odbiorca zobowiązany jest dodatkowo uiszczać podatek VAT w wysokości określonej aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektu lub obiektów określonego/ych w załączniku nr
1, stanowiącego/ych miejsce/a dostarczania energii, a Odbiorca do odbioru tej energii oraz do zapłaty należności z tego tytułu.
§4
Rozliczenia za sprzedaną energię będą odbywać się w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. Sprzedawca wystawi fakturę VAT za każdy miesiąc dostaw
w terminie do (zakreślić wybraną opcję):
o
7-ego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu dostawy;
o
15-ego dnia miesiąca kalendarzowego przed miesiącem dostawy.
Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane przez Odbiorcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
§5
1. Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych ze sprzedażą energii elektrycznej jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
3.

1.
2.
3.
1.

2.

1.
2.

Nr telefonu ………………..
O zmianie osoby, o której mowa w ust. 1, Odbiorca powiadamia Sprzedawcę pisemnie listem poleconym.
Faktury VAT będą wysyłane do Odbiorcy elektronicznie na niżej podany adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………
§6
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a jej realizacja w zakresie sprzedaży następuje po skutecznym rozwiązaniu umowy z dotychczasowym
sprzedawcą, lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, o której mowa w §2 ust. 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ……………
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Integralną część Umowy stanowią:
•
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Tradea Spółki z o.o.,
•
Pełnomocnictwo,
Podpisując niniejszą Umowę Odbiorca oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz dokumentów
wymienionych w ust. 1
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne oraz przepisy wykonawcze, które na ich podstawie i w ich wykonaniu zostały wydane.

Podpisy przedstawicieli Stron

SPRZEDAWCA

KLIENT

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
nr ….. /2019 pomiędzy
T r a d e a S p . z o. o.
a
______
Wykaz obiektów Klienta objętych umową
Lp.

nazwa

lokalne
OSD

DANE ADRESOWE PUNKTU ODBIORU

nr PPE/FPP
lub

kod
pocztowy

miejscowość

ulica / nr domu / nr
mieszkania

nr licznika/nr
ewidencyjny

*niepotrzebne skreślić

Podpisy przedstawicieli Stron

SPRZEDAWCA

KLIENT

Deklarowane
miesięczne
zużycie
[kWh/MWh*]

taryfa

