PGE Obrót S.A.
Infolinia tel. (+48) 422 222 222

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu
Prosimy wypełniać DRUKOWANYMI literami.
Oświadczenie wypełniają Klienci zgłaszający się w celu rozwiązania/zawarcia „UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ŚWIADCZENIA USŁUGI
DYSTRYBUCJI ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU I ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WPROWADZONEJ DO SIECI OSD Z MIKROINSTALACJI”.

Nr ewidencyjny Klienta

ADRES PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

DANE UKŁADU POMIAROWO - ROZLICZENIOWEGO

Poczta

Numer PPE

DANE PRZEKAZUJĄCEGO LOKAL
Ulica

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer *

Poczta

NIP**

Adres pod który zostanie wysłana faktura rozliczenia końcowego

Nr konta bankowego Klienta, na który zostanie zwrócona ewentualna nadpłata wynikająca z rozliczenia końcowego

DANE PRZEJMUJĄCEGO LOKAL
Ulica

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*

Telefon

Poczta

NIP**

e-mail

Rozwiązanie umowy nastąpi z datą przyjęcia zgłoszenia zmiany płatnika przez PGE Dystrybucja S.A. na postawie Umowy zawartej z PRZEJMUJĄCYM lokal. Rozliczenie końcowe
zostanie wykonane na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego podanych przez PGE Dystrybucja S.A. na dzień rozwiązania Umowy.
W związku z opuszczeniem w/w lokalu wnoszę o rozwiązanie za porozumieniem
stron „Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej świadczenia usługi
dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci OSD z Mikroinstalacji”, której jestem stroną i na podstawie
której dostarczana jest energia elektryczna do przedmiotowego lokalu. W przypadku
braku zawarcia na podstawie niniejszego dokumentu „Umowy kompleksowej
sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia
usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD
z Mikroinstalacji” przez PRZEJMUJĄCEGO lokal zobowiązuję się zapłacić wszelkie
należności z tytułu dotychczasowej umowy do dnia jej rozwiązania.

W związku z przejęciem w/w lokalu, wnoszę o zawarcie „Umowy kompleksowej
sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia
usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD
z Mikroinstalacji”, na podstawie której dostarczana będzie energia elektryczna do
przedmiotowego lokalu.

Data i czytelny podpis PRZEKAZUJĄCEGO lokal***

Data i czytelny podpis PRZEJMUJĄCEGO lokal***

*

- rodzaj dokumentu tożsamości, serię i numer dowodu tożsamości należy wprowadzić wyłącznie w sytuacji, gdy Odbiorca nie posiada numeru PESEL

** - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
*** - w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli - reprezentacja zgodna z właściwym
rejestrem (KRS/ CEIDG)
PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 492 640 400 zł, Kapitał wpłacony: 492 640 400 zł, www.pge-obrot.pl

