Podstawowe informacje dotyczące usługi Odczyt Rzeczywisty w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej
Green S.A.
1. Przedmiotem świadczenia w ramach usługi Odczyt Rzeczywisty jest możliwość dokonywania przez Klienta
samodzielnego rozliczenia zużycia energii elektrycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Usługa
Odczyt Rzeczywisty jest odpłatna, a jej cena wynosi:
a) w przypadku równoczesnego korzystania przez Klienta z rozliczenia w formie faktury papierowej - 6,80 zł brutto
(5,53 zł netto) miesięcznie;
b) w przypadku równoczesnego korzystania przez Klienta z rozliczenia w formie faktury elektronicznej - 4,80 zł
brutto (3,90 zł netto) miesięcznie.
2. Sprzedawcą usługi Odczyt Rzeczywisty jest:
Green S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław
Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385195
Kapitał zakładowy: 2.265.605,70 zł (wpłacony w całości); NIP: 7010296402.
3. We wszystkich sprawach związanych z realizacją usługi Odczyt Rzeczywisty Klient może porozumiewać się ze
Sprzedawcą usługi w drodze listownej (na adres korespondencyjny: Green S.A. w restrukturyzacji Centrum Obsługi
Klientów; ul. Antoniego Słonimskiego 6; 50-304 Wrocław) , przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
(cok@greensa.pl) lub telefonicznie pod numerami telefonów 801 911 411 lub (22) 428 04 11 (opłata za połączenie
jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego Klienta).
4. Sprzedawca zastrzega, że nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na usługę
Odczyt Rzeczywisty drogą elektroniczną (za pośrednictwem formularza internetowego).
5. Klient dokonuje zapłaty za korzystanie z usługi Odczyt Rzeczywisty przelewem bankowym, przekazem pocztowym
lub w inny podobny sposób, który prowadzi do przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy Green S.A.
w restrukturyzacji Sprzedawca usługi nie przewiduje możliwości zapłaty w kasie przedsiębiorstwa.
6. Należności za korzystanie z usługi Odczyt Rzeczywisty będą regulowane przez Klienta zgodnie z terminem płatności
określonym na fakturze. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej
wystawienia. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Sprzedawca usługi może obciążyć Klienta
odsetkami ustawowymi.
7. Usługa Odczyt Rzeczywisty jest świadczeniem ciągłym, realizowanym przez Green S.A. w restrukturyzacji na rzecz
Klienta w okresie od uruchomienia tej usługi (na żądanie Klienta) do rozwiązania umowy na usługę Odczyt
Rzeczywisty przez którąkolwiek ze stron. Spełnienie świadczenia przez Green S.A. w restrukturyzacji polega na
przesłaniu Klientowi faktury VAT za pobraną energię elektryczną:
a) za okres rozliczeniowy, w którym Klient dokonał samodzielnego odczytu zużycia energii elektrycznej, oraz
b) według odczytu stanu licznika dokonanego przez Klienta i przesłanego pocztą elektroniczną (e-mail) do Green.
Faktura VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana do Klienta niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w
ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta wiadomości e – mail z prawidłowo wskazanym odczytem stanu licznika (np.
w taryfie dwustrefowej odczyt musi podawać wskazania licznika dla obu stref).
8. Sprzedawca usługi rozpatruje reklamacje Klienta dotyczące usługi oraz udziela odpowiedzi nie później niż w
terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient składa
pisemnie na powyżej wskazany adres korespondencyjny Centrum Obsługi Klientów. Złożenie reklamacji nie zwalnia
Klienta od terminowego regulowania płatności. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od dnia
powzięcia przez Klienta informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących ich podstawę.
9. Umowa na usługę Odczyt Rzeczywisty zostaje zawarta na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż na czas
obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej między Klientem i Green S.A. w restrukturyzacji Umowę na
usługę Odczyt Rzeczywisty Klient może rozwiązać z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez
złożenie pisma na adres Centrum Obsługi Klientów wskazany w ust. 3 powyżej.
10. Szczegółowe warunki korzystania z usługi Odczyt Rzeczywisty zawiera Regulamin Usługi Odczyt Rzeczywisty.
Wniosek o uruchomienie usługi znajduje się tutaj <kliknij>.

