Protokół zdawczo - odbiorczy
Data przekazania/przejęcia lokalu/obiektu

Nr płatnika lub nr ewidencyjny

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

Adres punktu poboru energii elektrycznej (do którego dostarczana jest energia elektryczna)
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Układ pomiarowy
Licznik:

Numer licznika
Odczyt na dzień przekazania lokalu/obiektu: Strefa I

kWh

jednostrefowy

Strefa II

dwustrefowy
kWh

Dane zdającego
PESEL

Imię i nazwisko

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

taki jak adres punktu poboru energii

Adres korespondencyjny, na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

inny, wpisz poniżej
Kod pocztowy

/
Poczta

Miejscowość

Reprezentowany przez (jeżeli dotyczy):
Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer

PESEL

Dyspozycja polecenia wypłaty
Nadpłatę wynikającą z rozliczenia końcowego, w przypadku jej powstania proszę przekazać:
na rachunek bankowy numer
Imię i nazwisko właściciela rachunku
na poczet należności za energię elektryczną dla poniższego punktu poboru energii
objętego umową zawartą z TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Ulica

Numer Płatnika

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Poczta

Miejscowość

inne, wpisz obok
Oświadczam, że po otrzymaniu kwoty nadpłaty zobowiązuję się do zaspokojenia ewentualnych roszczeń pozostałych uprawnionych osób.
Zdający:
W związku z opuszczeniem lokalu/obiektu rozwiązuję umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Podany
w sekcji "Układ pomiarowy" stan licznika stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.
W przypadku jednak nie zawarcia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej przez Odbierającego zobowiązuję się zapłacić wszelkie należności z tytułu
sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do dnia rozwiązania.
Odbierający wypełnia 2 i 3 stronę wniosku
Podpis Zdającego (Klienta będącego stroną umowy/spadkobiercy/pełnomocnika)

Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23
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Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 606
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
ebok.tauron.pl
indywidualni@tauron.pl

Sprzedawca: TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, NIP 6312241337, REGON 276551482, Kapitał zakładowy: 27.688.500,00 zł;
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000036971

Dane odbierającego
PESEL

Imię i nazwisko

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Poczta

Miejscowość

taki jak adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

inny, wpisz poniżej

Ulica

Nr domu
/

Poczta

Miejscowość

Oświadczenie
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu/obiektu wymienionego w sekcji powyżej:
prawo własności

umowa najmu

tak

nie

inne, wpisz obok

Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby
domu jednorodzinnego

lokalu mieszkalnego

inne, wpisz obok

garażu

Grupa taryfowa Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Licznik jednostrefowy (jedna stawka przez całą dobę)

Licznik dwustrefowy (dwie stawki w ciągu doby: noc i dzień lub weekend))

G11

G12w

G12
bez zmian

Pozostałe parametry techniczne

Inne (wpisz niżej)

zmiana, wpisz jaka

Wybierz swój Produkt
Prąd z Serwisantem 24H

Gwarancja ceny1

Usługa
dodatkowa

Rodzaj
rozliczenia

Prąd z Elektrykiem 24H

Prąd z Eko

3 lata

3 lata

3 lata

2 lata

2 lata

2 lata

TAK - Opłata za usługę zawiera się
w stawce stałej.2

TAK - Opłata za usługę zawiera się
w stawce stałej.3

od razu 6 rachunków wg
prognozy

od razu 6 rachunków wg
prognozy

Dzień miesiąca, w którym
będziesz dokonywać płatności:
5

Rodzaj faktury
i sposób płacenia
rachunków

10

15

20

10

15

bez gwarancji ceny

Certyfikat TUV

usługa niedostępna

od razu 6 rachunków wg
prognozy

Dzień miesiąca, w którym
będziesz dokonywać płatności:
5

TARYFA SPRZEDAWCY

20

odczytujesz licznik i płacisz co
1 miesiąc
odczytujesz licznik i płacisz co
2 miesiące

odczytujesz licznik i płacisz co
1 miesiąc
odczytujesz licznik i płacisz co
2 miesiące

e-faktura, eBOK, e-płatność

e-faktura, eBOK, e-płatność

faktura papierowa

faktura papierowa

od razu 6 rachunków wg
prognozy

Dzień miesiąca, w którym
będziesz dokonywać płatności:
5

10

15

20

odczytujesz licznik i płacisz co
1 miesiąc
odczytujesz licznik i płacisz co
2 miesiące

odczytujesz licznik i płacisz co
1 miesiąc
odczytujesz licznik i płacisz
co 2 miesiące

e-faktura, eBOK, e-płatność

e-faktura, eBOK
faktura papierowa

Prognozowana wielkość rocznego zużycia energii elektrycznej [kWh/rok]
Zachęcamy do skorzystania z interaktywnego kalkulatora (www.kalkulator.tauron.pl). W przypadku niewypełnienia w/w pola do wystawienia pierwszych rachunków
prognozowanych zostaną przyjęte wartości: dla instalacji 1 fazowej 1200 kWh/rok, dla instalacji 3 fazowej 2400 kWh/rok.
1
2
3

2/3

Gwarancja ceny nie obejmuje opłat za usługę dystrybucyjną.
Usługa, która świadczona jest w razie problemów z wewnętrzną instalacją elektryczną lub awarią domowych urządzeń elektrycznych.
Usługa, która świadczona jest w razie problemów z wewnętrzną instalacją elektryczną.
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Podpis

Zgody prawne
Tak

Nie Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Sprzedawcę moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych, w tym
obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych oferujących usługi za pośrednictwem
Sprzedawcy, a także na ich udostępnienie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym ww. cele na rzecz Sprzedawcy oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej,
do której należy Sprzedawca.

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem
Umowy bądź zmian do Umowy przez Sprzedawcę i inne podmioty również z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca na podany przeze mnie adres
poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów bądź zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na
Tak
Nie
odległość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej
lub numer telefonu.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Tak

Nie

Dokonując wyboru TAURON Sprzedaż GZE sp. z o. o. jako Sprzedawcy z wyboru:
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2135) uprawnieniach, w tym między innymi, o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których
przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1059 ze zm. oraz ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z wzorcem umowy, OWU, Taryfą Sprzedawcy albo Cennikiem, a także Taryfą OSD oraz akceptuję ich postanowienia.
Oświadczam, że żądam dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i zobowiązuję się do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór
formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w Punktach Obsługi Klienta i na stronie www.tauron.pl. Aby skorzystać z prawa odstąpienia należy poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie:
a. korespondencyjnej przesyłając na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub
b. telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu: 32 606 0 606 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora).
Niniejszy wniosek o zawarcie umowy kompleksowej stanowi oświadczenie Klienta o zawarciu tej umowy w przypadku, gdy Sprzedawca dokona pozytywnej weryfikacji wniosku.

Podpis
Odbierający:
W związku z przejęciem lokalu/obiektu, wnoszę o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej z dniem rozwiązania umowy przez Zdającego. Jednocześnie
oświadczam, iż podany w sekcji "Układ pomiarowy" stan licznika, jest podstawą do rozliczania mnie z tytułu dostarczonej energii elektrycznej i zobowiązuje się zapłacić
należności za sprzedaną energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucyjnej począwszy od tego stanu licznika.

Podpis Odbierającego
Jeśli wybrałeś Produkt z rachunkiem otrzymywanym przez Internet : Prąd z Elektrykiem 24H, Prąd z Serwisantem 24H lub Prąd z Eko:
Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054 ze zm.). akceptuję wystawianie i przesyłanie
faktur w formie elektronicznej przez TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. zgodnie z tą ustawą oraz zgodnie z "Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej oraz korzystania z płatności elektronicznych" dostępnym na stronie internetowej, z którym się zapoznałem/ zapoznałam i który akceptuję.
Wyrażam zgodę na korzystanie z płatności elektronicznych przy zapłacie za swoje zobowiązania wobec TAURON zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na postawie wyżej wymienionego „Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz
korzystania z płatności elektronicznych”.
Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się i w pełni akceptuję „Regulamin Serwisu eBOK", z którego korzystanie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do faktur
w formie elektronicznej.

Podpis
Jeśli wybrałeś Taryfę Sprzedawcy i chcesz otrzymywać rachunki przez internet:
Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054 ze zm.). akceptuję wystawianie i przesyłanie
faktur w formie elektronicznej przez TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. zgodnie z tą ustawą oraz zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz
świadczenia usług płatności drogą elektroniczną TAURON" dostępnym na stronie internetowej, z którym się zapoznałem/ zapoznałam i który akceptuję.
Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się i w pełni akceptuję „Regulamin Serwisu eBOK", z którego korzystanie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do faktur
w formie elektronicznej.

Podpis
Jeśli wybrałeś Produkt z usługą Elektryk 24H:
Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych osobowych przez
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. do Partnera TAURON oraz ich przetwarzanie przez Partnera TAURON, celem realizacji usługi Elektryk 24H.
Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin usługi Elektryk 24H, z którego korzystanie jest niezbędne w celu realizacji usługi Elektryk 24H.

Podpis
Jeśli wybrałeś Produkt z usługą Serwisant 24H_Dom:
Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych osobowych przez
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. do Partnera TAURON oraz ich przetwarzanie przez Partnera TAURON, celem realizacji usługi Serwisant 24H_Dom.
Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin usługi Serwisant 24H_Dom, z którego korzystanie jest niezbędne w celu realizacji usługi Serwisant 24H_Dom.

Podpis
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