
Warunki świadczenia usług kompleksowych

NR

1. Odbiorca zamawia energię elektryczną, moc i usługę dystrybucji energii elektrycznej dla:

ulica nr domu nr lokalu

miejscowość kod pocztowy poczta

-

dzień miesiąc rok

z dnia - -

a) z dnia - -

b) warunków przyłączenia nr z dnia - -

c)

grupa taryfowa: moc przyłączeniowa: kW moc umowna: kW

2. Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych:

za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za sprzedaż energii elektrycznej

w misięcznym okresie rozliczeniowym miesięcznych

1.

1-faz 3-faz

napięciu znamionowym: 2 3 0 V ilość faz: X tgf o 

przy wartości zabezpieczenia  instalacji: przedlicznikowego A głównego/zalicznikowego/ limitującego moc A

rocznej wielkości zużycia energii elektrycznej : strefa I/całodobowa strefa II strefa III

1.

miejsce rozgraniczenia własności:

2.

straty doliczane do pomierzonej mocy i energii czynnej: % straty doliczane do pomierzonej energii biernej : %

układ pomiarowy jest włassnością: Odbiorcy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży a Odbiorca do zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji świadczonej przez OSD, z sieci dystrybucyjnej  o poniższych parametrach:

adres punktu poboru 
energii elektrycznej

przeznaczenie obiektu

grupa przyłączeniowa:

miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego:

<0,4

warunków istniejących

tytuł prawny

§ 2

§ 1

na podstawie 

§ 3

 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I  ŚWIADCZENIA USŁUG 

DYSTRYBUCJI  

umowy o przyłączenie nr

nazwa i miejsce dostarczania energii elektrycznej 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia własności:

Zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe (dotyczy istniejących układów pomiarowo rozliczeniowych):

Z DNIA 

Płatności ustala się w okresach 

kWh



3.

4.

licznik energii czynnej: typ/model: numer:

Strefa I / całodobowa Strefa II Strefa III

wskazania: kWh kWh kWh

licznik energii biernej: typ/model: numer:

Strefa I / całodobowa Strefa II Strefa III

wskazania: kWh kWh kWh

3. Inne ustalenia:

Odbiorca zobowiązuje się do należytej staranności w prowadzeniu eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD oraz własnymi instrukcjami, w 
tym zapewnieniu właściwego i poprawnego dzialania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz urządzeń służących do zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. 
Wprowadzenie innych standardów eksploatacji urządzeń i instalacji wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z OSD.

Zainstalowane układy pomiarowo- rozliczeniowe (dotyczy istniejących układów pomiarowo- rozliczeniowych):

podpis i pieczątka SprzedawcyImię, nazwisko i  podpis/y Odbiorcy/ów
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