UMOWA SPRZEDAŻY REZERWOWEJ GAZU DLA BIZNESU
NR

Z DNIA

Zawarta pomiędzy EFENGAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31/415, 80-298 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000556529, NIP: 5833179304, REGON: 361411456 kapitał zakładowy 45 000 złotych, reprezentowaną przez Pełnomocnika:
zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „EFENGAZ” a Odbiorcą:
Nazwa podmiotu:

Adres

Ulica:
Kod:

Nr

Lok:

Nr

Lok:

Miejscowość:

Adres korespondencyjny (o ile inny niż adres siedziby)
Nazwa podmiotu:

Adres

Ulica:
Kod:

Miejscowość:

NIP:

REGON:

KRS:

Sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu.

Adres e-mail (do faktury elektronicznej i informacji o płatnościach)
w imieniu którego działa:
Imie i nazwisko:

Funkcja:

Imie i nazwisko:

Funkcja:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi obejmującej:
dostawe
i sprzedaż Paliwa Gazowego lub
========================
sprzedaż Paliwa Gazowego
na potrzeby własne Odbiorcy do punktów poboru (PPG), zgodnie z Zamówionymi Ilościami Paliwa Gazowego oraz grupami
taryfowymi

OSD,

wymienionych

w

Załączniku

nr

1

do

Umowy

–

Wykaz

Punktów

Poboru

Gazu.

2. W celu wykonania Umowy stosuje sie ceny zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowienia Ogólnych Warunków
Umowy sprzedaży Paliwa Gazowego Sprzedawcy (dalej jako OWU) o sygnaturze
. Odbiorca oświadcza, że
OWU zostały mu doręczone przy zawarciu niniejszej Umowy i zapoznał s ie z ich treścią, oraz treść te akceptuje i przyjmuje do
stosowania. Warunki świadczenia usługi dystrybucji, w tym moc umowną oraz możliwość jej zmiany, określa umowa o świadczenie
usług dystrybucji, zawarta

z OSD. Odbiorca oświadcza, że jest przyłączony do sieci Operatora/Operatorów Systemu

Dystrybucyjnego wskazanych w Załączniku nr1 do niniejszej Umowy.
§2
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane te będą udostepniane
OSD, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności i prowadzenia
korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym wystawiania faktur VAT.
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2. Odbiorca oraz przedstawiciel Odbiorcy, którego dane zostały zawarte w Umowie, ma prawo dostepu do treści swoich danych
oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych os obowych odbywa s ie na zas adach określonych w us tawie z dnia 29 s ierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pózniejszymi zmianami).
3. Podanie przez Odbiorce danych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne, przy czym podanie tych danych
jest konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy.
§3
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej z dniem zaprzestania dostarczania Odbiorcy Paliwa gazowego przez dotychczasowego
sprzedawcę z powodu okoliczności, za które sprzedawca ten ponosi odpowiedzialność, tj. w dacie wskazanej w załączniku do
Umowy „Oświadczeniu Operatora”.
2. Umowa zawarta jest na okres nieokreślony.
3. Odbiorca oświadcza, że zrzeka sie wszelkich roszczeń wzgledem Sprzedawcy, mogących wynikać z rozwiązania umowy
sprzedaży Paliwa gazowego lub umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zawartej przez Odbiorce z innymi
podmiotami.
4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje sie 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 (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.). wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
§4
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej Umowy po stronie Odbiorcy są:
- w sprawach realizacji umowy:
Imie i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

- w sprawach związanych z płatnościami
Imie i nazwisko:

2. Za obsługe Odbiorcy po stronie Sprzedawcy odpowiada Biuro Obsługi Klienta, dostepne pod numerem telefonu+48 794 501 600
oraz pod adresem email: biuro@efengaz.pl .
3. Na warunkach określonych w OWU Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Sprzedawce o zmianach danych
Odbiorcy wskazanych w Umowie.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Wyrażam zgode na udostepnianie faktur wystawionych na podstawie niniejszej Umowy lub innych umów zawartych ze
Sprzedawcą, w formie elektronicznej na adres email podany w treści Umowy.
Odbiorca wyraża zgode na (wypełnic, jeżeli Odbiorca jest osoba fizyczna prowadzaca działalnośc gospodarcza):
Otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz zawiadomien związanych z wykonywaniem Umowy na ws kazany
w Umowie adres e-mail, lub na wskazany numer telefonu.
Przetwarzanie

danych

os obowych Odbiorcy

przez

Sprzedawce

w

celach

marketingowych

zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pózn. zm.) oraz handlowych.
Integralna cześc umowy stanowia Załaczniki (sztuk 3):
Załącznik nr 1 - Wykaz Punktów Poboru Gazu i warunków handlowych
Załącznik nr 2 - Ogólne Warunki Umowy sprzedaży Paliwa gazowego Efengaz Sp. z o. o.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Operatora.
W imieniu Sprzedawcy

Data, podpis Odbiorcy
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