Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
TRADEA Spółka z o.o.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
1.

Niniejsze Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotyczą Odbiorców, którzy podpisali umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej ze
Tradea Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Sprzedawcą.

ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki stron
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Strona

Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej, a Odbiorca do odbioru tej energii oraz do
zapłaty należności z tego tytułu.
2. Odbiorca oświadcza, że posiada aktualnie obowiązującą umowę z Dystrybutorem na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Klientów, zgodnie z Prawem energetycznym.
4. Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe ani parametry jakościowe dostarczonej przez OSD energii elektrycznej.
5. Odbiorca zobowiązuje się do:
a) zakupu i odbioru energii elektrycznej w punkcie odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych w
Umowie sprzedaży i Ogólnych Warunkach;
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną i innych należności związanych ze sprzedaną energią elektryczną;
c) umożliwienia Dystrybutorowi dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego;
d) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o utracie tytułu prawnego do obiektu, do którego sprzedawana jest energia elektryczna;
e) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji
przez Odbiorcę lub Dystrybutora, z zastrzeżeniem przepisu pkt 8, Rozdziału VI;
f)
poinformowania pisemnego Sprzedawcy o zmianie adresu korespondencyjnego, w tym adresu e-mail, na który powinna zostać
wysłana faktura VAT oraz wszelka inna korespondencja. Kierowana do Odbiorcy korespondencja uznana jest za doręczoną, kiedy
dotarła do niego w taki sposób, że ten mógł zapoznać się z jej treścią w toku zwykłych czynności;
g) wykonywania obowiązków nałożonych na Klienta przepisami Prawa energetycznego, do których należą:
1)
w ramach przeprowadzanej kontroli instalacji elektrycznej, odbiorcy lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek
zapewnić kontrolującym dostęp do urządzeń technicznych oraz wgląd do dokumentów i materiałów mających związek z
przeprowadzaną kontrolą oraz udzielania kontrolującym niezbędnych wyjaśnień (podstawa prawna: § 8 pkt 1 rozporządzenia
ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
(Dz.U. z 2000 r. Nr 75 poz.866);
2)
pokrycie należności za pobrane paliwo gazowe lub energię oraz świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych
lub energii w przypadku skorzystania przez odbiorcę końcowego z prawa do wypowiedzenia umowy zawartej na czas
nieoznaczony, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy energię, bez ponoszenia kosztów,
składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. (podstawa prawna: art. 4 j pkt 3 ustawy Prawo
energetyczne).
6. Zmiana charakteru wykorzystania energii elektrycznej przez Odbiorcę wymaga zmiany warunków Umowy sprzedaży z inicjatywy Odbiorcy.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkować może wypowiedzeniem Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca przyjmuje złożone przez Odbiorcę uwagi, skargi i reklamacje dotyczące Umowy. Odbiorca może składać uwagi, skargi i reklamacje
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej na wskazany poniżej adres Sprzedawcy:
Tradea Sp. z o.o.
ul. Dekabrystów 41A
42-215 Częstochowa
b) telefonicznie na wskazany poniżej numer telefonu:
34/373-51-60
c) elektronicznie za pośrednictwem: strony internetowej Sprzedawcy oraz poczty elektronicznej:
kontakt@tradea.pl
www.tradea.pl
8. Spory powstałe w związku z wykonywaniem zawartej między stronami Umowy sprzedaży energii elektrycznej rozstrzygane będą przez
właściwy sąd powszechny lub właściwy sąd polubowny, chyba że sprawa należeć będzie do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
9. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Odbiorca może
uzyskać pomoc (np. informację lub zgłosić taką awarię) kontaktując się telefonicznie ze Sprzedawcą oraz bezpośrednio z pogotowiem
energetycznym pod następującym numerem telefonu: 911.
10. Odbiorca ma możliwość zapoznania się obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego lub
elektroenergetycznego, udostępnionymi na stronach internetowych właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorcy będącemu
konsumentem zostanie doręczony na wskazany przez niego adres korespondencyjny wyciąg z podanych powyżej dokumentów, dotyczący
łączącej go ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
11. Sprzedawca może wystąpić do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w
przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, jeżeli
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Odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności za świadczone usługi lub pobraną energię – w okresie 14 dni od dnia otrzymania
pisemnego powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn określonych w punkcie poprzedzającym następuje
niezwłocznie po uregulowaniu przez Odbiorcę zaległych należności.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uiszczania opłat wynikających z Umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
W przypadku, gdy Odbiorca, złoży do Sprzedawcy reklamację dotyczącą zamiaru wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, z powodu
zwłoki z zapłatą za pobraną energię i świadczone usługi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, dostarczania energii elektrycznej nie wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia reklamacji.
Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym
terminie, uważa się, że została uwzględniona.
W przypadku, gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego wstrzymał dostarczanie energii elektrycznej Odbiorcy, a Odbiorca ten złożył reklamację
na wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązany wznowić dostarczanie energii
elektrycznej w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie energii elektrycznej do czasu jej rozpatrzenia.
W przypadku gdy reklamacja, o której mowa w punkcie poprzedzającym, nie została pozytywnie rozpatrzona i Odbiorca wystąpił do Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie wynikłego stąd sporu, Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązany kontynuować
dostarczanie energii elektrycznej do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji w tym zakresie.
Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Odbiorcy o ilości zużytej przez niego energii elektrycznej w poprzednim roku oraz
udostępnienia na stronie internetowej Sprzedawcy informacji o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej
odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.
U. Nr 94, poz. 551) i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

ROZDZIAŁ III
Zasady korzystania z Oferty Promocyjnej
1.

2.
3.
4.
5.

Z oferty Promocyjnej Sprzedawcy, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej mogą skorzystać Odbiorcy korzystający z
usług Dystrybutorów (w tym Operatorów Systemów Dystrybucyjnych - OSD), z którymi Sprzedawca posiada zawarte Generalne Umowy
Dystrybucyjne.
Odbiorcy spełniający warunek wskazany w pkt 1. rozdziału III. mogą skorzystać z Oferty Promocyjnej w przypadku, gdy ich Dystrybutor oferuje
grupę taryfową, która w zakresie liczby stref czasowych oraz mocy umownej umożliwi realizację Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej przez
Sprzedawcę na warunkach w określonych w umowie i niniejszych Ogólnych Warunkach.
W przypadku gdy, godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych grup taryfowych przyjętych do rozliczeń przez Sprzedawcę nie
pokrywają się z godzinami stref czasowych Dystrybutora, z którego usług korzysta Odbiorca, będzie on rozliczany zgodnie ze strefami swojego
Dystrybutora.
W przypadku zmiany grupy taryfowej Dystrybutora na taką, która uniemożliwi realizowanie Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
Sprzedawca może jednostronnie zmienić sposób rozliczania na taki z ceną jednostrefową, która umożliwi jej rozliczanie, w ramach danej Oferty
Promocyjnej.
W okresie obowiązywania Oferty Promocyjnej Odbiorca może zmienić grupę taryfową/grupy taryfowe w części dystrybucyjnej regulowanej
Umową o Świadczenie Usług Dystrybucji, o której mowa w §2 ust. 3 Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, jedynie za zgodą Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ IV
Oferta, cenniki, zasady rozliczeń

4.

W przypadku zastosowania do rozliczeń pomiędzy stronami standardowego cennika za energię elektryczną zatwierdzonego przez Zarząd
Sprzedawcy, kolejne, nowe standardowe cenniki stają się obowiązujące po ich doręczeniu Odbiorcy. W przypadku braku akceptacji nowych
warunków cenowych, Odbiorca może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Oświadczenia o odstąpieniu dokonuje się w terminie 14 dni
od otrzymania nowych warunków cenowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Ceny i stawki określone w Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej nie dotyczą cen i opłat za świadczenie usług dystrybucji.
Cena energii elektrycznej w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia Umowy o Sprzedaż Energii Elektrycznej zawiera następujące koszty:
a) koszt nabycia energii elektrycznej konwencjonalnej na rynku dobowo-godzinowym – tzw. energia czarna;
b) koszt praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach
energii (OZE), o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy Prawo energetyczne – tzw. certyfikaty zielone/brązowe;
c) koszt praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej
paliwami gazowymi lub o mocy zainstalowanej do 1 MW, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne – tzw.
certyfikaty żółte;
d) koszt praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej
metanem (art. 9l ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo energetyczne) – tzw. certyfikaty fioletowe;
e) koszt praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach
wysokosprawnej kogeneracji (art. 9l ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Energetyczne) – tzw. certyfikaty czerwone;
f)
podatek akcyzowy;
g) koszt uprawnień do emisji CO2;
h) podatek VAT;
Po zakończeniu Oferty Promocyjnej, Odbiorca będzie rozliczany zgodnie ze standardowym cennikiem za energię elektryczną zatwierdzonym
przez Zarząd Sprzedawcy. W przypadku umów zawieranych z konsumentami, cennik doręczany będzie takim Odbiorcom na co najmniej 30
dni przed zakończeniem okresu promocyjnego. W przypadku braku akceptacji nowych warunków cenowych, Odbiorca będący konsumentem
może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Oświadczenia o odstąpieniu dokonuje się w terminie 14 dni od otrzymania nowych
warunków cenowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane są na podstawie wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego, dostarczonych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, w przyjętym okresie rozliczeniowym lub według danych szacunkowych zgodnie z Ofertą Promocyjną lub
standardowym cennikiem.
Podstawą dokonania zapłaty przez Odbiorcę będzie faktura wystawiona przez Sprzedawcę. Termin płatności faktur VAT oznaczony jest na
fakturze VAT. Sprzedawca dostarczy Klientowi fakturę nie później niż 7 dni przed terminem płatności. W razie przekroczenia przez Odbiorcę
terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie powstania zaległości w płatnościach
(należności wynikające z faktur wraz z odsetkami lub odsetki od nieterminowo uregulowanych faktur), Sprzedawca może zarachować
dokonane przez Odbiorcę wpłaty pieniężne w pierwszej kolejności na poczet odsetek od faktur uregulowanych z opóźnieniem, a następnie na
poczet najdawniej wymagalnego długu.
Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
Odbiorca wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT drogą elektroniczną, na wskazany w umowie adres e-mail lub pocztą tradycyjną za
dodatkową opłatą w wysokości 5 zł za każdą wysłaną fakturę.
Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń, gdy ilość energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej
rzeczywiście pobranej przez Odbiorcę lub stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego.
W przypadku powstania nadpłaty w rozliczeniu za pobraną energię elektryczną, nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na
najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zużyciem energii wykazanym na fakturze za sprzedaż energii elektrycznej wystawionej przez
Sprzedawcę, a zużyciem wykazanym na fakturze za usługi dystrybucji wystawionej przez Dystrybutora, Sprzedawca na wniosek Odbiorcy
dokona wyjaśnienia zaistniałej sytuacji kontaktując się z Dystrybutorem. Powyższe traktowane jest jako reklamacja Odbiorcy i nie zwalnia
Odbiorcy z terminowego uregulowania należności wynikających z danej faktury za sprzedaż energii elektrycznej.
W przypadku nieudostępnienia danych pomiarowych przez Dystrybutora, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej,
Sprzedawca ma prawo wystawić fakturę za sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o dane szacunkowe. Po otrzymaniu danych pomiarowych
od Dystrybutora Sprzedawca niezwłocznie dokona stosownych korekt.
Reklamacje wnoszone przez Odbiorcę nie zwalniają go z obowiązku zapłaty należności oraz nie powodują przesunięcia terminu płatności.

ROZDZIAŁ V
Odpowiedzialność Stron
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Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w pełnej wysokości, tj. w granicach
rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens) oraz utraconych korzyści (lucrum cessans).
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nie wykonaniem Umowy lub nienależytym wykonaniem Umowy z
przyczyn leżących po stronie Dystrybutora, spowodowanych działaniem siły wyższej, Odbiorcy bądź z innych przyczyn nie leżących po stronie
Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczoną energię elektryczną w przypadku rozwiązania, lub wypowiedzenia przez
Odbiorcę lub Dystrybutora Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, której obowiązywanie jest warunkiem niezbędnym w celu wykonania
umowy przez Sprzedawcę.
Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe dostarczanej przez Dystrybutora energii elektrycznej.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom na ich pisemny wniosek przysługują bonifikaty i
upusty, w wysokości lub na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku bonifikat i upustów. Sprzedawca jest zobowiązany
rozpatrzyć wniosek w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. Wysokość bonifikaty i upustu oblicza Sprzedawca, w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa i Cennik bonifikat i upustów.
Cennik, o którym mowa w pkt 5. jest cennikiem zatwierdzanym przez Zarząd Sprzedawcy. Dostarczany jest on każdorazowo przy zawieraniu
Umowy sprzedaży energii elektrycznej i stanowi jej integralną część. W przypadku zmian cen i stawek ujętych w Cenniku bonifikat i upustów,
zaktualizowany Cennik dostarczany będzie Odbiorcom na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. W przypadku braku akceptacji
nowych warunków cenowych, Odbiorca może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą. Oświadczenia o odstąpieniu dokonuje się w
terminie 14 dni od otrzymania nowych warunków cenowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Po upływie okresu obowiązywania, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Umowa ulega automatycznie
przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Sprzedawca lub Odbiorca złożą oświadczenie o jej wypowiedzeniu, nie później niż na jeden
miesiąc naprzód- począwszy od końca miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie w formie pisemnej o wypowiedzeniu wpłynęło do
Sprzedawcy - przed upływem okresu o którym mowa powyżej.
Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem punktu 3.
W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy Sprzedaży Energii
Elektrycznej zapłaci on dodatkowo Sprzedawcy kwotę obliczoną na zasadach określonych w pkt 4 poniżej.
Kwota rekompensaty za przedterminowe wypowiedzenie Umowy o którym mowa w pkt 3 równa się iloczynowi różnicy między ilością
deklarowanej a faktycznie zużytej przez Odbiorcę energii elektrycznej i kwoty 100 zł/MWh.
Pkt 4 stosuje się odpowiednio również w przypadku wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej przez Sprzedawcę z winy
Odbiorcy oraz wypowiedzenia/rozwiązania przez Odbiorcę umowy z Dystrybutorem w okresie obowiązywania Umowy o sprzedaży Energii
Elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą.
Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:
a) rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, o której mowa w §2 ust. 2 Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej;
b) opóźnienia Odbiorcy w zapłacie za sprzedaną energię elektryczną dłuższego niż miesiąc, pomimo wyznaczenia dodatkowego 14–
dniowego terminu płatności.
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ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie umowy

7.

8.

Wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy z jednego lub więcej powodów o których mowa w pkt: 6, lit. a), b) w okresie o którym mowa § 6 ust.
2 Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wiązać się będzie z obowiązkiem uiszczenia przez Odbiorcę na rzecz Sprzedawcy kwoty, o której
mowa w pkt 4.
Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi i dostarczeniu
Sprzedawcy protokołu zdawczo – odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo – rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy
Sprzedaży Energii Elektrycznej następuje z chwilą podpisania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z nowym użytkownikiem. Do chwili
podpisania nowej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy
Sprzedaży Energii Elektrycznej. Dodatkowo strony ustalają, że dostarczenie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i
nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ VII
Moc umowna oraz warunki jej zmian
1.
2.
3.
4.
5.

Moc umowna - moc czynna, pobierana z sieci, określona w Umowie sprzedaży energii elektrycznej, jako wartość nie mniejsza niż wyznaczona
jako wartość maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut, z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę
układu zasilania odbiorcy.
Moc umowna zamawiana jest przez Odbiorcę odrębnie dla każdego przyłącza/miejsca dostarczania, w jednakowej wysokości na wszystkie
miesiące roku. Dopuszcza się, zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielkościach na poszczególne, nie krótsze niż miesięczne, okresy
roku.
W przypadku, gdy jest zamawiana różna wielkość mocy umownej na poszczególne okresy roku, albo gdy moc umowna jest zmieniana w
trakcie obowiązywania Taryfy, szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń określa Umowa sprzedaży energii elektrycznej.
Odbiorcy zamawiają moc umowną, na następny rok, w terminie określonym w Umowie sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku braku
zamówienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy umownej, według której
odbiorca był dotychczas rozliczany.
Zmiana mocy umownej może zostać dokonana zgodnie z zasadami stosowanymi przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz
zgodnie z właściwą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Odbiorcy będącemu konsumentem zostanie doręczony na wskazany
przez niego adres korespondencyjny wyciąg z dokumentów, zawierających informacje mające zastosowanie w przypadku zmiany mocy
umownej.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia przejściowe i końcowe

3.
4.

5.
6.

4

2.

Zmiany postanowień Ogólnych Warunków wymagają sporządzenia aneksu do Umowy sprzedaży energii elektrycznej pod rygorem ich
nieważności.
Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nie wpływa na
pozostałe jej postanowienia. Strony niniejszym zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym
postanowieniem, które będzie ważne, skuteczne i jak najbardziej zbliżone do postanowienia dotkniętego nieważnością lub nieskutecznością,
jednakże w przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia Umowy sprzedaży.
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej zawarte po wejściu w życie Ogólnych Warunków mogą przewidywać postanowienia odmienne od
zawartych w tychże warunkach. W takim wypadku strony związane są umową.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie sprzedaży energii elektrycznej. W celu realizacji Umowy sprzedaży
energii elektrycznej dane są udostępniane Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy
usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji, związanej z realizacją Umowy sprzedaży energii
elektrycznej, w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
Informacje handlowe dostarczone którejkolwiek ze Stron przez drugą Stronę w jakiejkolwiek postaci będą wykorzystywane wyłącznie w celu
należytego wykonania niniejszej Umowy i nie mogą być przekazane osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą Strony, której dana
informacja dotyczy.
Postanowienia ust. 1 powyżej nie mają zastosowania do informacji, które:
a) są lub będą dostępne w inny sposób niż przez naruszenie postanowień Umowy;
b) są lub będą dostępne Stronie przed ich ujawnieniem;
c) zostały lub są uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielania takich informacji;
d) ich ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa z tym jednak, że Strona dostarczająca informacji powiadomi drugą Stronę
o tym fakcie;
e) ich ujawnienie jest wymagane przez organ władzy wykonawczej, ustawodawczej lub sądowniczej, przy czym wymóg ujawnienia tych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
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