„DALMOR” S.A.
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Sygnatura

Data wpływu

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY
DLA ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ „DALMOR” S.A.
1.

DANE ODBIORCY (URD - Uczestnika Rynku Detalicznego)
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid., itp.)

PESEL (osoba fizyczna)

NIP (podmiot gospodarczy)

REGON (podmiot gospodarczy)

1.1. Adres stałego zameldowania / Adres podmiotu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

/
Ulica

Numer domu

E-mail

Numer lokalu

Numer telefonu / Numer faksu

1.2. Adres korespondencyjny (jeŜeli jest inny niŜ zameldowania)

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

/
Ulica

Numer domu

E-mail

2.

Numer telefonu / Numer faksu

PUNKT POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Lp.

3.

Numer lokalu

Dane adresowe punktu poboru

Grupa taryfowa
stosowana
dotychczas

Typ i numer licznika

DANE DOTYCHCZASOWEGO SPRZEDAWCY
„DALMOR” S.A.

jak niŜej

pierwszy wybór Sprzedawcy po przyłączeniu

Nazwa Sprzedawcy

4.

DANE NOWEGO SPRZEDAWCY
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego - Sprzedawcy

NIP

REGON

Adres nowego sprzedawcy

E-mail

5.

Telefon kontaktowy

UMOWA SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

5.1. Dane dotyczące dotychczasowej umowy sprzedaŜy
Data wypowiedzenia
Dzień

Miesiąc

Data rozwiązania
Rok

Dzień

Miesiąc

Rok

5.2. Dane dotyczące nowej umowy sprzedaŜy
Dzień, miesiąc, rok zawarcia umowy

Numer umowy sprzedaŜy energii elektrycznej

Planowane roczne zuŜycie energii w kWh

Umowa zawarta jest na czas:
nieokreślony

określony do dnia:
Dzień

Miesiąc

Rok

Planowany termin rozpoczęcia sprzedaŜy:
Dzień

Miesiąc

Rok

6.

SPRZEDAWCA REZERWOWY
Dla Odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa „DALMOR” S.A.i korzystających z prawa wyboru
sprzedawcy, posiadających umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, funkcję sprzedawcy
rezerwowego pełni przedsiębiorstwo „DALMOR” S.A.

7.

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE
Sprzedawca określony w punkcie 4.

wskazany jak niŜej

Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

8. OŚWIADCZENIE I WNIOSEK
1) Odbiorca oraz nowy Sprzedawca:
- oświadczają, Ŝe powyŜsze dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
- wnioskują o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaŜy energii elektrycznej wskazanej w punkcie 5.2.;
- wyraŜają zgodę na przetwarzanie danych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii, zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych.
2) Nowy Sprzedawca oświadcza, Ŝe poinformował dotychczasowego Sprzedawcę, o którym mowa w punkcie 3.,
o fakcie zawarcia umowy sprzedaŜy energii elektrycznej z Odbiorcą oraz o planowanej dacie rozpoczęcia
sprzedaŜy energii elektrycznej.
3) Odbiorca:
- wnioskuje o rozwiązanie dotychczasowej umowy z „DALMOR” S.A., przedmiotem której jest sprzedaŜ energii
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla punktu poboru określonego w
- wnioskuje o zawarcie z "DALMOR" S.A. umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektryczne;
- wyraŜa zgodę na udostępnianie przez „DALMOR” S.A. danych pomiarowych nowemu Sprzedawcy oraz
podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe nowego Sprzedawcy.

Data / czytelny podpis Odbiorcy

9.

Data / czytelny podpis nowego Sprzedawcy

SPOSÓB REALIZACJI ZGŁOSZENIA (wypełnia „DALMOR” S.A.)
Zgłoszenie zostało zweryfikowane:

pozytywnie

negatywnie

Uwagi / Uzasadnienie negatywnej weryfikacji

Data / podpis pracownika „DALMOR” S.A

