Wniosek o zmianę grupy taryfowej

dane osób/osoby składającej/ych wniosek
imię i nazwisko/firma/nazwa
1
jednostki organizacyjnej
osoby upoważnione do składania
2
oświadczeń woli w imieniu firmy
nr telefonu kontaktowego

adres e-mail

PESEL 3

REGON 4

NIP 4

KRS i oznaczenie sądu rejestrowego /
organ rejestrowy 4

obecnie
stosowana grupa taryfowa
wnioskuję o grupę taryfową:

☐ C11

☐ C12a

☐C12b

☐ C12w

☐ G11

☐ G12w

☐
inna niż wymienione 5

dane oferty – wypełnia pracownik przyjmujący wniosek
oferta
dotychczasowy wariant oferty
wariant oferty dla wnioskowanej
grupy taryfowej 6
adres zamieszkania lub siedziba firmy
ulica

nr budynku

nr lokalu

kod pocztowy

poczta

ulica

nr budynku

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

poczta

miejscowość
adres korespondencyjny

☐ jak adres zamieszkania lub siedziby firmy

☐ inny (poniżej)

adres obiektu – punktu poboru (do którego dostarczana jest energia elektryczna)
☐ jak adres zamieszkania lub siedziby firmy

☐ jak adres korespondencyjny

☐ inny (poniżej)

ulica

nr budynku

nr lokalu

miejscowość

kod pocztowy

Poczta

nr PPE 7

ODBIORCA

data i czytelny podpis Odbiorcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji

1-

należy wskazać firmę osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną,
pod tym pojęciem rozumie się osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z pełnomocnictwem lub innymi dokumentami,
3 - w przypadku osoby fizycznej,
4 - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
5 - zmiana grupy taryfowej w ramach grup oznaczonych tą samą literą np. z C11 na C12a lub z G11 na G12w nie wymaga zmiany umowy; zmiany grupy taryfowej w ramach grup oznaczonych różnymi literami
np. C11 na G11, wymagają zmiany umowy w formie pisemnego aneksu albo zawarcia nowej umowy,
6- zmiana wariantu oferty dotyczy tylko zmiany grupy taryfowej i związanych z tym zmian cen i stawek z tytułu sprzedaży energii elektrycznej; pozostałe warunki umowy w tym okres obowiązywania oferty,
sposób i zasady rozliczeń pozostają bez zmian,
7 - PPE – punkt poboru energii elektrycznej.
2-
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