UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
NR…………
DLA ODBIORCÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
POBIERAJĄCYCH PALIWO GAZOWE Z SIECI GAZOWEJ W ILOŚCI DO 110 kWh/h
zawarta w ……………………………… dnia ………………….…… pomiędzy:
SPRZEDAWCĄ: Anco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 118 b, 63-200 Jarocin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024614, a której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o numerze NIP:
622 00 23 756 i numerze REGON: 250429465, o kapitale zakładowym 5 000 000 złotych, reprezentowaną
przy zawieraniu niniejszej Umowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:
…………….…………………………………………………………………………………………………..
a

ODBIORCĄ:
1. ………………………………………………………………………………………………………..........
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko

…..…………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

1. PESEL: ……………………..………, Rodzaj i nr dokumentu tożsamości1: ………..…………………..
2. PESEL: ……………………..………, Rodzaj i nr dokumentu tożsamości1: ………..……….………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….
adres do korespondencji, nr telefonu (nie wymagane), adres e-mail (nie wymagane)

posiadającym tytuł prawny do Obiektu (Lokalu) położonego w:
…..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, numer domu/lokalu, numer działki, kod pocztowy, miejscowość

w postaci prawa własności/ współwłasności/ umowy dzierżawy/ umowy najmu/ umowy użyczenia, użytkowania2, na dowód czego okazuje następujący dokument ………………………………………….….………
………………………………………………………………………...……………..…………....…………. .
Przy zawieraniu niniejszej Umowy ODBIORCA reprezentowany jest przez pełnomocnika:

…………………………………………………….…………………………………………………………..,
imię i nazwisko pełnomocnika

działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia ………………………………, stanowiącego
załącznik do niniejszej Umowy3.
Dotyczy osób nieposiadających nr. PESEL, w szczególności obcokrajowców.
Niepotrzebne skreślić / uzupełnić dane.
3
Zdanie wykreślić, jeśli umowa podpisywana jest przez wszystkie osoby wymienione jako ODBIORCA. W każdym innym przypadku należy podać dane pełnomocnika.
1
2
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§1
1. Przedmiotem Umowy jest dostarczanie (sprzedaż i dystrybucja) Paliwa gazowego ……………………
przy ciśnieniu nie mniejszym niż ………………… do instalacji gazowej znajdującej się w Obiekcie
ODBIORCY.
2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do dostarczania Paliwa gazowego do Obiektu, a ODBIORCA zobowiązuje
się dostarczone Paliwo gazowe odbierać i płacić SPRZEDAWCY należności (wynagrodzenie), ustalone
w oparciu o obowiązującą Taryfę SPRZEDAWCY i ilość odebranego Paliwa gazowego.
3. ODBIORCA oświadcza, że w Obiekcie, o którym mowa w ustępach 1 i 2, będzie odbierał Paliwo gazowe
przez następujące urządzenia (odbiorniki) gazowe:
Lp.
1

Nazwa urządzenia

Liczba
[szt.]

Każde o mocy
[kW]

2
3
4
4. Odbiór Paliwa gazowego przez inne urządzenia gazowe niż wymienione w ust. 3 wymaga uprzedniego
pisemnego zawiadomienia SPRZEDAWCY. Zmiana rodzaju i liczby urządzeń gazowych oraz dodanie
nowych urządzeń do odbioru Paliwa gazowego może powodować zmianę grupy taryfowej.
5. Na podstawie deklaracji odbioru Paliwa gazowego złożonej w dniu zawarcia Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, ODBIORCA zostaje zakwalifikowany - zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie - do grupy taryfowej …………………….. właściwej dla miejsca odbioru Paliwa gazowego z sieci
SPRZEDAWCY, dla której moc umowna wynosi do 110 kWh/h, a ilość pobieranego Paliwa gazowego
wynosi poniżej lub jest równa/ powyżej4 ……………………kWh/ rok.
6. ODBIORCA w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej zgodnie z zasadami określonymi
w Taryfie nie wymaga zmiany Umowy i zachowania formy określonej w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 3.
7. ODBIORCA zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia PRZEDAWCY o zmianie następujących danych: imienia, nazwiska, danych adresowych, w tym adresu do korespondencji, adresu
e-mail, numeru telefonu, tytułu prawnego do Obiektu.
§2
1. Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji gazowej znajdującej się w Obiekcie ODBIORCY będzie wykonywał SPRZEDAWCA jako Operator sytemu dystrybucyjnego.
2. ODBIORCA oświadcza, że będzie przeznaczał nabywane Paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h wyłącznie na cele opałowe gospodarstw domowych.
3. Zmiana wskazanego w ust. 2 celu poboru Paliwa gazowego lub nabywania i odbierania Paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h wymaga zawarcia nowej Umowy.
§3
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony/ na czas określony do dnia …………………………..5
2. Strony ustalają, że rozpoczęcie dostarczania i odbioru Paliwa gazowego oraz naliczania cen i opłat za
dostarczone Paliwo gazowe następuje z dniem …………………………..., przy czym SPRZEDAWCA
deklaruje taką gotowość pod warunkiem przygotowania przez ODBIORCĘ urządzeń gazowych
i instalacji gazowej do bezpiecznego odbioru Paliwa gazowego oraz umożliwienia SPRZEDAWCY zainstalowania w Obiekcie odpowiedniego układu pomiarowego.
4
5

Niepotrzebne skreślić/ uzupełnić dane.
jw.

2/5

3. Pomiar ilości dostarczonego Paliwa gazowego będzie dokonywany w oparciu o wskazania gazomierza.
Rozliczanie zużycia Paliwa gazowego będzie odbywało się w Okresach rozliczeniowych wskazanych
w Taryfie i/lub w Ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).
4. ODBIORCA zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom SPRZEDAWCY na bieżąco dostępu do
układu pomiarowego, instalacji gazowej ODBIORCY i odbiorników gazowych w celu dokonania czynności związanych z kontrolą przestrzegania przez ODBIORCĘ postanowień Umowy oraz wykonania
przez SPRZEDAWCĘ niezbędnych prac eksploatacyjnych, zabezpieczających, jak również odczytu
układu pomiarowego, o których mowa w Ogólnych warunkach umowy. W przypadku jeśli zachodzi
taka konieczność, czynności te dokonywane są przez SPRZEDAWCĘ w obecności ODBIORCY lub upoważnionej przez niego pełnoletniej osoby.
§4

1. Własność Paliwa gazowego przechodzi na ODBIORCĘ po dokonaniu pomiaru na wyjściu z układu pomiarowego.
2. Ustalenie wysokości należności (wynagrodzenia należnego) SPRZEDAWCY z tytułu dostarczania Paliwa
gazowego dokonywane będzie odpowiednio wg cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych w
Taryfie i Umowie.
§5
1. Umowa może zostać wypowiedziana i/lub ulec rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w Ogólnych
warunkach umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy przez ODBIORCĘ następuje bez obowiązku zapłaty przez ODBIORCĘ jakichkolwiek kosztów i odszkodowań. ODBIORCA, który wypowiada Umowę, obowiązany będzie pokryć
należności za pobrane Paliwo gazowe oraz usługi dystrybucji Paliwa gazowego świadczone w okresie
do rozwiązania Umowy.
§6
1. SPRZEDAWCA przed podpisaniem Umowy wydał ODBIORCY kopię Zbioru praw konsumenta paliw gazowych, przez który rozumie się dokument sporządzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Zbiór praw konsumenta paliw gazowych, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamieszczony
jest również na stronie internetowej SPRZEDAWCY.
§7
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy, włącznie z którymkolwiek z jej załączników lub
aneksów, byłyby lub stałyby się nieważne, lub bezskuteczne z powodu niezgodności z przepisami
prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Strony zobowiązują się podpisać aneks do niniejszej
Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny
lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
§8
Wszelkie skargi i reklamacje ODBIORCA może składać SPRZEDAWCY, poprzez przesłanie ich na adres
ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin lub złożyć je bezpośrednio w biurze obsługi klienta SPRZEDAWCY
znajdującym się pod tym adresem.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Postanowienie to nie narusza odmiennych uregulowań niniejszej Umowy lub Ogólnych warunków umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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1.

2.
3.
4.
5.

§ 10

Integralną część Umowy stanowią:
1.1. Ogólne warunki umowy kompleksowej (załącznik nr 1),
1.2. Deklaracja odbioru Paliwa gazowego (załącznik nr 2),
1.3. Taryfa SPRZEDAWCY (załącznik nr 3).
1.4. IRiESD (opublikowana na stronie internetowej SPRZEDAWCY – http://anco.pl, oraz dostępna
w siedzibie SPRZEDAWCY).
ODBIORCA oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od SPRZEDAWCY dokumenty,
wymienione w ust. 1 pkt.pkt. 1.1., 1.3.
Taryfa SPRZEDAWCY i IRiESD w aktualnie obowiązującej wersji są ponadto udostępniane ODBIORCOM w miejscach obsługi klientów oraz publikowane na stronie internetowej SPRZEDAWCY.
W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z Ogólnymi warunkami umowy, zastosowanie znajduje treść indywidualnych postanowień ustalonych w Umowie.
Zmiana danych: imienia, nazwiska, danych adresowych, w tym adresu do korespondencji, adresu
e-mail, numeru telefonu, tytułu prawnego do Obiektu ODBIORCY nie jest uznawana za zmianę Umowy
lub Ogólnych warunków umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego i odbywa się za pisemnym powiadomieniem SPRZEDAWCY.
SPRZEDAWCA

ODBIORCA
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(1) Administratorem danych osobowych podanych przez ODBIORCĘ w Umowie jest SPRZEDAWCA – Anco Sp. z o.o.
z siedzibą w Jarocinie.
(2) SPRZEDAWCA przetwarza podane dane osobowe w celu należytej realizacji Umowy.
(3) ODBIORCY przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
(4) Podanie danych osobowych przez ODBIORCĘ jest dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest
niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy przez SPRZEDAWCĘ.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie moich danych osobowych w celu przekazywania mi przez Anco Sp. z o.o. informacji o aktualnych ofertach i promocjach Anco Sp. z o.o.
oraz innych podmiotów z branży gazowniczej, podmiotów użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na
rzecz Anco Sp. z o.o.
……………………………………………..
Podpis ODBIORCY
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Anco Sp. z o.o. drogą elektroniczną, na udostępniony
przeze mnie adres poczty elektronicznej:
………………………………………….......6
……………………………………………..
Podpis ODBIORCY
___________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że zostałem poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub
umowy zawartej poza lokalem SPRZEDAWCY w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny,
a także, iż otrzymałem wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy.7
……………………………………………..
Podpis ODBIORCY
W związku z Umową zawieraną na odległość lub Umową zawartą poza lokalem SPRZEDAWCY żądam, aby SPRZEDAWCA rozpoczął dostarczanie mi Paliwa gazowego w terminie określonym w Umowie, który będzie przypadał
przed upływem okresu, przysługującego mi na odstąpienie od Umowy, tj. przed upływem czternastu (14) dni od
dnia zawarcia Umowy. Mając na uwadze powyższe żądanie, przyjmuję do wiadomości, że w przypadku odstąpienia
przeze mnie od Umowy będę zobowiązany/zobowiązana do zapłaty za dostarczone mi Paliwo gazowe i uregulowania innych należności przewidzianych w Taryfie SPRZEDAWCY powstałych w okresie realizacji Umowy.7
……………………………………………..
Podpis ODBIORCY

Proszę podać adres e-mail, na który mają być wysyłane oferty handlowe.
Podpisać w przypadku umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem SPRZEDAWCY.
W przypadku gdy umowa zawierana jest w lokalu SPRZEDAWCY, oświadczenie należy wykreślić lub usunąć.
6
7
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