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Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e zosta³em poinformowany o przepisach wynikaj¹cych z Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi, w szczególnoœci:
• je¿eli w wyniku przeprowadzonych pomiarów zostanie stwierdzona zgodnoœæ parametrów jakoœciowych energii elektrycznej z parametrami 
okreœlonymi w Ustawie Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi lub w zawartej Umowie wówczas odbiorca 
ponosi koszty:

- monta¿u oraz demonta¿u urz¹dzenia kontrolno-pomiarowego w wysokoœci zgodnej z obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹,
- przeprowadzenia pomiarów i sprawdzenia dotrzymania parametrów technicznych energii  elektrycznej,

• je¿eli wyniki przeprowadzonych pomiarów wyka¿¹ niezgodnoœæ parametrów jakoœciowych energii elektrycznej z parametrami okreœlonymi w 
Ustawie Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi lub w Umowie wnoszê o udzielenie bonifikaty w 
wysokoœci okreœlonej w Taryfie dla us³ug dystrybucji energii elektrycznej,
• je¿eli w wyniku bezzw³ocznego usuniêcia awarii parametry jakoœciowe energii elektrycznej zgodne s¹ z okreœlonymi w Ustawie Prawo 
energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, wnoszê o wycofanie wniosku.

Oœwiadczam równie¿, ¿e w przypadku ingerencji, uszkodzenia, zaginiêcia urz¹dzenia kontrolno-pomiarowego, zainstalowanego  w obiekcie bêdê  
ponosi³  odpowiedzialnoœæ  zgodnie  z  Kodeksem  Cywilnym.

 

  

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61/ 856 19 99
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obs³ugi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl  

Zg³aszam wniosek o wykonanie sprawdzenia parametrów jakosciowych energii elektrycznej w obiekcie:

kod pocztowynr domu/lok. miejscowoœæulica, osiedle, plac, itp. 

charakter obiektu (gospodarstwo domowe, lokal niemieszkalny, sklep, warsztat, plac budowy, itp.)

parametrów jakoœciowych energii elektrycznej

Dane wg umowy (wype³nia pracownik ENEA Operator Sp. z o.o.)

moc umowna wartoœæ zabezpieczeñ przedlicznikowychgrupa taryfowa nr ewidencyjny

granica stron

data zg³oszeniaostatniej reklamacji oraz jej zasadnoœæ



nazwa GPZ

informacje dodatkowe

diagnoza przyczyn wystêpowania

zak³óceñ parametrów

energii elektrycznej

diagnozê dokonano na podstawie

zastosowane œrodki poprawy

parametrów energii elektrycznej

przewidywane œrodki poprawy

parametrów energii elektrycznej

uwagi dodatkowe

wysokoœæ bonifikaty

okres obowi¹zywania bonifikaty

reklamacja

m, przekrój

m, przekrój

nazwa linii zasilaj¹cej SN

nr stacji transformatorowej

SN/nn

linia napowietrzna / kablowa

o d³ugoœci

przy³¹cze napowietrzne / kablowe

o d³ugoœci

(wype³nia pracownik ENEA Operator Sp. z o.o.)

INFORMACJA TECHNICZNA

liczba za³¹czników 

data przekazania do komórki obs³ugi klienta 

opracowa³ pracownik ENEA Operator  Sp. z o.o. (podpis)

opracowa³ pracownik ENEA Operator Sp. z o.o. (podpis)

zatwierdzi³ dyrektor (podpis)

zatwierdzi³ pracownik ENEA Operator Sp. z o.o. (podpis)

Identyfikacja sieciowego uk³adu zasilania – reklamowanego miejsca dostawy energii elektrycznej

uzasadniona - bonifikata

nieuzasadniona - koszty sprawdzenia

uzasadniona - brak bonifikaty
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