Załącznik nr 3
Ogólne Warunki Umowy
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§1
[Postanowienia ogólne i oświadczenia Klienta]
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej zwane „OWU”) stanowią integralną część umowy sprzedaży energii elektrycznej (dalej zwanej „Umową”), zawartej pomiędzy Sprzedawcą
oraz Klientem.
W przypadku, gdy treść Umowy reguluje prawa lub obowiązki Stron w sposób odmienny niż niniejsze OWU, wówczas rozstrzygające znaczenie mają zapisy Umowy.
Warunki świadczenia usługi dystrybucji określa umowa o świadczenie usług dystrybucji, zawarta pomiędzy Klientem a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanego
„OSD”).
Za koszty bilansowania handlowego odpowiedzialny jest Sprzedawca.
Odpowiedzialność za parametry, jakość oraz ciągłość dostarczania energii elektrycznej, poprawność działania układu pomiarowego oraz bezawaryjność dostaw ponosi OSD.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. z 2007 roku, Nr 93, poz. 623 ze późniejszymi zmianami), Klientowi przysługuje prawo do bonifikaty lub
upustu według stawek i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2011 roku, Nr 189, poz. 1126 ze zm.).
Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz wszelkie reklamacje dotyczące standardów jakościowych obsługi odbiorców powinny zostać zgłoszone
przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących ich podstawę.
Klient ma możliwość uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej poprzez zwrócenie się do właściwego OSD, z którym ma
zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji.
Z ofert Sprzedawcy mogą skorzystać Klienci korzystający z usług OSD, których lista jest udostępniona przez przedstawicieli handlowych podczas przedstawiania oferty Sprzedawcy
oraz na stronach internetowych Sprzedawcy pod adresem www.greensa.pl
Klienci spełniający warunek określony w § 1 ust. 9 OWU mogą skorzystać z oferty Sprzedawcy wtedy, gdy ich OSD oferuje grupę taryfową analogiczną do wybranego przez nich
produktu w zakresie ilości stref czasowych oraz mocy przyłączeniowej, oferowanych przez Sprzedawcę.
Godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych produktów oferowanych przez Sprzedawcę:
Taryfa
GREEN
G11
G12
G12w

Strefy
czasowe
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Noc

Sezon
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Cały rok

Typ dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Dzień roboczy
Dzień roboczy
Dzień wolny

Godziny
Doby
Cała Doba
6-21
21-6
6-21
21-6
Cała Doba

Taryfa
GREEN
C11

C12a

C12b

12.
a)

b)
c)

Strefy
czasowe
szczyt
poza szczytem
szczyt
poza szczytem
szczyt
poza szczytem
szczyt
poza szczytem
Dzień
Noc

Sezon
Cały rok
Styczeń, Luty, Listopad, Grudzień
Styczeń, Luty, Listopad, Grudzień
Marzec, Październik
Marzec, Październik
Kwiecień, Wrzesień
Kwiecień, Wrzesień
Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień
Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień
Cały rok
Cały rok

Typ dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni
Wszystkie dni

Godziny Doby
Cała Doba
8-11; 16-21
11-16; 21-8
8-11; 18-21
11-18; 21-8
8-11; 19-21
11-19; 21-8
8-11; 20-21
11-20; 21-8
6-21
21-6

W przypadku, gdy godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych produktów oferowanych przez Sprzedawcę nie pokrywają się z godzinami stref czasowych OSD,
z którego usług korzysta Klient, będzie on rozliczany zgodnie z powyższymi strefami czasowymi.
Klient oświadcza, że:
posiada tytuł prawny do lokalu, do którego świadczona jest lub ma być świadczona sprzedaż energii elektrycznej. Na potrzeby niniejszej Umowy przez pojęcie „tytuł prawny”
rozumie się rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek prawny, z którego wynika uprawnienie do korzystania w imieniu własnym z obiektu. Tytuł prawny
w szczególności stanowi: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, dzierżawa, najem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego;
nie posiada zaległych zobowiązań wobec innych przedsiębiorstw energetycznych;
ma techniczną i prawną możliwość dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, przez co rozumie się w szczególności, że Klient nie jest stroną umowy, której wypowiedzenie
lub rozwiązanie wiąże się dla Klienta z koniecznością poniesienia konsekwencji finansowych.
§2
[Zobowiązania Stron]

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.

Sprzedawca zobowiązuje się do:
sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem wymagań określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków pobierania opłat za sprzedaż energii elektrycznej;
prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń z Klientem;
zapewnienia Klientowi standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami;
udzielenia Klientowi, na jego pisemny wniosek, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikaty w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Klient zobowiązuje się do:
pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy i Załączników;
umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy lub OSD dokonania odczytów wskazań liczników oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do wszystkich elementów układu
pomiarowo-rozliczeniowego, jak również do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Klienta;
terminowego regulowania należności za pobraną energię elektryczną, świadczone usługi lub innych należności wynikających z Umowy lub jej Załączników;
niezawierania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej z innym podmiotem niż Sprzedawca od dnia podpisania
Umowy do końca okresu obowiązywania Umowy;
niecofania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej z podmiotem, z którym
Klient miał zawartą umowę przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą, od dnia podpisania Umowy do końca okresu obowiązywania Umowy;
nierozwiązywania umowy o świadczenie usług dystrybucji od dnia podpisania Umowy do końca okresu obowiązywania Umowy;
niewypowiadania Umowy ze Sprzedawcą od dnia podpisania Umowy do końca okresu obowiązywania Umowy.
niecofania pełnomocnictwa udzielonego Sprzedawcy.
§3
[Rozpoczęcie sprzedaży, okres obowiązywania Umowy, przedłużenie Umowy]
W przypadku, gdy zawarcie Umowy powoduje dla Klienta konieczność zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wówczas rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi z dniem
wskazanym w Umowie, nie wcześniej jednak niż po pozytywnym zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy przez OSD, co jest równoznaczne z przyjęciem Umowy do realizacji przez
OSD.
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W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez OSD i braku możliwości poprawienia danych w zgłoszeniu, wówczas Sprzedawcy
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD.
W przypadku, gdy wobec Klienta nie jest stosowana procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wówczas rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi z dniem
wskazanym w treści Umowy lub aneksu do Umowy, pod warunkiem posiadania przez Klienta obowiązującej umowy o świadczenie usług dystrybucji. W takim przypadku Klient
zażąda wykonywanie usługi sprzedaży energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Żądanie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim dla swojej skuteczności zostanie złożone w formie pisemnej.
Klient udziela pełnomocnictwa Sprzedawcy do występowania do OSD w celu realizacji Umowy, w szczególności do wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży
energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji lub do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.
Pełnomocnictwo uprawnia również do cofnięcia oświadczeń woli złożonych na jego podstawie. Cofnięcie pełnomocnictwa udzielonego Sprzedawcy stanowi podstawę do
wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta.
W zależności od okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 OWU rozpoczęcie świadczenia sprzedaży energii elektrycznej może ulec opóźnieniu, o którym Klient zostanie
poinformowany przez Sprzedawcę.
Umowa zawarta jest na czas oznaczony określony w umowie począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaży.
Umowa zawarta:
a.
na czas oznaczony 60 miesięcy ulega jednorazowemu przedłużeniu na kolejny czas oznaczony 48 miesięcy,
b.
na czas oznaczony 48 miesięcy ulega jednorazowemu przedłużeniu na kolejny czas oznaczony 36 miesięcy,
c.
na czas oznaczony 36 miesięcy ulega jednorazowemu przedłużeniu na kolejny czas oznaczony 24 miesięcy,
d.
na czas oznaczony 24 miesięcy ulega jednorazowemu przedłużeniu na kolejny czas oznaczony 12 miesięcy,
chyba że Klient dokona wypowiedzenia Umowy najpóźniej na jeden (1) miesiąc przed upływem 60, 48, 36 lub 24 miesięcy licząc od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
W przedłużonym okresie obowiązywania Umowy Klienta obowiązują wszystkie ceny i opłaty z oferty wybranej w § 2 Umowy z ostatniego roku jej obowiązywania. Sprzedawca może
zaproponować Klientowi nową ofertę cenową. Zmiana obowiązujących cen i opłat odbywa się przez zawarcie aneksu do Umowy.
Po upływie przedłużonego okresu obowiązywania Umowy wskazanego w § 3 ust. 7 OWU Umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony, chyba że Klient dokona
wypowiedzenia Umowy najpóźniej na miesiąc przed upływem 48, 36, 24 lub 12 miesięcy przedłużonego okresu jej obowiązywania. W okresie obowiązywania umowy na czas
nieoznaczony Klienta obowiązują wszystkie ceny i opłaty z ostatniego roku przedłużonego okresu obowiązywania Umowy. Sprzedawca może zaproponować Klientowi nową ofertę
cenową. Zmiana obowiązujących cen i opłat odbywa się przez zawarcie aneksu do Umowy.
Umowa zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy przekształca się po upływie tego okresu w umowę na czas nieoznaczony, chyba że Klient dokona wypowiedzenia Umowy najpóźniej
na miesiąc przed upływem okresu jej obowiązywania. W takim przypadku Klienta obowiązują dotychczasowe ceny i opłaty. Sprzedawca może zaproponować Klientowi nową ofertę
cenową. Zmiana obowiązujących cen i opłat odbywa się przez zawarcie aneksu do Umowy.
§4
[Rozliczenia i płatności]
Do cen netto należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Cena energii elektrycznej zawiera stawkę podatku akcyzowego za energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień podpisania Umowy.
Cena energii elektrycznej określona w § 2 Umowy zawiera koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii
elektrycznej, świadectw efektywności energetycznej albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku wejścia w życie zmian prawa odnoszących się do kwestii, o których mowa w § 4 ust. 1 – 3 OWU, cena energii elektrycznej określona w § 2 Umowy ulegnie zmianie
w takim zakresie, w jakim wymagać tego będą zmienione przepisy, z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. O zmianie ceny energii elektrycznej Klient zostanie
powiadomiony pisemnie. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, o czym powiadomi Sprzedawcę w formie
pisemnej na wskazany w Umowie adres Sprzedawcy. Zmiana wchodzi w życie, jeżeli w terminie 14 dni od jej otrzymania Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane przez Klienta zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze.
Klient dokonuje płatności za energię elektryczną na rachunek bankowy sprzedawcy podany na fakturze.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca może obciążyć Klienta odsetkami ustawowymi.
Rozliczenie dla taryf G1X następuje w cyklu półrocznym na podstawie trzech (3) faktur prognozowych oraz faktury rozliczeniowej. Faktura rozliczeniowa płatna jest po upływie cyklu
rozliczeniowego i uwzględnia otrzymane od OSD dane o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej. OSD dokonuje odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego Klienta
w częstotliwości wynikającej z umowy dystrybucyjnej zawartej z Klientem, zatem faktura rozliczeniowa może nie uwzględniać całego okresu objętego fakturami prognozowymi.
Dane nieuwzględnione zostaną rozliczone w następnej fakturze rozliczeniowej. Rozliczenia dla taryfy C1X następuje w cyklu miesięcznym na podstawie faktur uwzględniających
otrzymane od OSD dane o rzeczywistym zużyciu pobranej energii elektrycznej, lub w razie braku tych danych – na podstawie faktur szacunkowych obejmujących okres jednego
miesiąca, które zostaną skorygowane po uzyskaniu od OSD danych o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej. Na potrzeby niniejszego ustępu litera „X” stanowi identyfikator stref
czasowych.
Jeżeli w wyniku stosowania rozliczeń prognozowanych po zakończeniu okresu rozliczeniowego powstanie nadpłata lub niedopłata to:
w przypadku niedopłaty, kwota niedopłaty doliczana jest do faktury za kolejny okres rozliczeniowy;
w przypadku nadpłaty, kwota nadpłaty zaliczana jest na poczet faktury za kolejny okres rozliczeniowy, o ile Klient nie zażąda jej zwrotu.
§5
[Wstrzymanie sprzedaży energii]
Sprzedawca, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 5 – 7 OWU, może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku gdy Klient zwleka z zapłatą za pobraną energię
elektryczną lub świadczone usługi co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Sprzedawca powiadamia Klienta o zamiarze wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, jeżeli ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od otrzymania powiadomienia.
OSD wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej na wniosek Sprzedawcy.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie oznacza rozwiązania Umowy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z tytułu wstrzymania dostarczania energii elektrycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta.
W przypadku, gdy Klient złoży Sprzedawcy reklamację dotyczącą dostarczania energii elektrycznej, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zamiarze
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, o którym mowa w § 5 ust. 1 OWU, dostarczania energii elektrycznej nie wstrzymuje się do czasu rozpoznania złożonej reklamacji.
Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została ona
uwzględniona przez Sprzedawcę.
Jeżeli reklamacja nie została uwzględniona, a Klient w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do
stałego polubownego sądu konsumenckiego (dalej „Sąd polubowny”), o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1219, z późn. zm.), wówczas dostarczania energii elektrycznej nie wstrzymuje się do czasu wydania wyroku przez ten sąd.
Wznowienie dostaw energii elektrycznej wstrzymanej z przyczyn leżących po stronie Klienta, o których mowa w § 5 ust. 1 OWU, następuje na podstawie zlecenia wystawionego
przez Sprzedawcę i dostarczonego do OSD, niezwłocznie po całkowitym uregulowaniu zadłużenia wobec Sprzedawcy.
§6
[Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy]
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym oświadczenie Strony je składającej dotarło do drugiej Strony Umowy. Klient może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
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W przypadku:
wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed terminem wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy,
wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed terminem wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy,
wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem 48, 36, 24 lub 12 miesięcy od przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na podstawie § 3 ust. 7 Umowy,
wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed upływem 48, 36, 24 lub 12 miesięcy od przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na
podstawie § 3 ust. 7 Umowy,
rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji przez Klienta lub przez OSD z przyczyn leżących po stronie Klienta po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej przez
Sprzedawcę,
Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty jednorazowej, której wysokość oblicza się przez pomnożenie kwoty 35 złotych (trzydzieści pięć złotych) przez liczbę
pełnych miesięcy pozostałych do upływu oznaczonego czasu obowiązywania Umowy (60, 48, 36 lub 24 miesiące), albo upływu przedłużonego okresu obowiązywania Umowy (48,
36, 24 lub 12 miesięcy) w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na podstawie § 3 ust. 7 Umowy. Klient zobowiązuje się dokonać zapłaty z tytułu opłaty
jednorazowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy noty obciążeniowej ustalającej wysokość opłaty jednorazowej.
Cesja praw i obowiązków na podmiot niebędący Stroną Umowy wymaga zgody drugiej Strony Umowy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem Sprzedawcy, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, stosownie do
przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient zwleka z zapłatą za energię elektryczną albo
świadczone usługi, co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej
i wyznaczenia czternastodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
Sprzedawca może rozwiązać Umowę po przekazaniu obiektu (lokalizacji geograficznej, na terenie, której znajduje się / znajdują się PPE) przez Klienta innemu podmiotowi
i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo- rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania
umowy z nowym podmiotem.
Do chwili podpisania umowy z nowym podmiotem, o którym mowa w § 6 ust. 7 OWU, Klient zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony
ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowy podmiot) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Klienta i następcę prawnego (nowy podmiot), stanowi
podstawę rozwiązania Umowy z Klientem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W razie uniemożliwienia przez Klienta rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę, w szczególności poprzez:
niewykonanie przez Klienta zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 lit. d), e) oraz h) OWU;
rozwiązania przez Klienta umowy o świadczenie usług dystrybucji w okresie przed rozpoczęciem sprzedaży, o którym mowa w § 3 OWU,
Sprzedawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 355 zł brutto. Klient zobowiązuje się
dokonać zapłaty z tytułu opłaty manipulacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy noty obciążeniowej.
Jeżeli Klient wykaże, że w dacie zawarcia Umowy był stroną innej umowy, której wypowiedzenie lub rozwiązanie wiąże się dla Klienta z koniecznością poniesienia konsekwencji
finansowych Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy
opłaty manipulacyjnej w wysokości 195 zł brutto. Klient zobowiązuje się dokonać zapłaty z tytułu opłaty manipulacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy noty
obciążeniowej.
§7
[Odpowiedzialność Sprzedawcy]
Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że naruszenie obowiązków umownych
nastąpiło wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku zajścia siły wyższej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej leżące po stronie OSD, a w szczególności za:
awarie w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do ich usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia,
mienia lub środowiska;
planowane przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej;
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej lub odłączenia Klienta od sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisami Umowy lub umowy dystrybucyjnej;
brak świadczenia usług dystrybucji przez OSD.
§8
[Usługa Ochrona Bliskich]
Sprzedawca zapewnia Klientowi za opłatą dodatkową usługę zwaną „Usługa Ochrona Bliskich”.
Do Klienta, który wyraził wolę zawarcia Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” stosuje się postanowienia Umowy z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.
Sprzedawca oświadcza, że wszelkie wierzytelności Sprzedawcy obejmujące miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego nastąpił zgon Klienta oraz miesiąc kalendarzowy następujący
bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpił zgon Klienta, nie będą przedmiotem jakiegokolwiek roszczenia przeciwko ewentualnym spadkobiercom Klienta („Usługa Ochrona
Bliskich”)
Przez pojęcie „wierzytelność”, o którym mowa w § 8 ust. 2 OWU, rozumie się należność pieniężną z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub opłaty handlowej.
„Usługa Ochrona Bliskich” jest płatna i wynosi 2,43 zł netto (2,99 zł brutto) miesięcznie. Opłata jest stała, co znaczy, że nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania „Usługi
Ochrona Bliskich”. Opłata będzie płatna od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Klienta. Opłata będzie doliczana do faktur za sprzedaż energii elektrycznej.
Umowa w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” zawarta jest na czas nieoznaczony.
Klient może dokonać wypowiedzenia Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich”, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” powinno być
złożone w formie pisemnej.
W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty, o której mowa w § 8 ust. 5 OWU, za co najmniej dwa miesiące kalendarzowe w terminie ich wymagalności, wówczas Sprzedawca ma
prawo wypowiedzenia Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” poprzez złożenie pisemnego oświadczenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
Rozwiązanie Umowy powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich.
Rozwiązanie Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” nie powoduje rozwiązania Umowy (w zakresie sprzedaży energii elektrycznej).
Klient, który zawarł Umowę w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” w terminie 14 dni
jej zawarcia. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli w tym zakresie przed upływem terminu do odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy w zakresie
„Usługi Ochrona Bliskich” Umowę uznaje się za niezawartą w tym zakresie. Klient może użyć wzoru odstąpienia od Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” wręczonego mu
przez Sprzedawcę przy zawieraniu Umowy. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakresie „Usługi Ochrona Bliskich” drogą
elektroniczną.
§9
[Postanowienia końcowe]
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, nie podlegające kompetencji Prezesa URE, podlegają rozstrzygnięciu właściwego miejscowo i rzeczowo sądu
powszechnego.
Zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. O zakresie zmian Umowy możliwych za pomocą środków
porozumiewania się na odległość informuje Centrum Obsługi Klienta Sprzedawcy.
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Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane OSD. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane
w celu realizacji Umowy podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz tworzenia i dostarczania korespondencji niezbędnej do
realizacji Umowy, w tym faktur VAT. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie
z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).
Jeżeli Klient podał adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, to wyraża zgodę na użycie poczty elektronicznej lub telefonu do przekazywania informacji związanych
z wykonaniem Umowy.
Sprzedawca wyśle Klientowi kopię Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, jeżeli dotychczasowy sprzedawca nie dostarczył Klientowi tego dokumentu. Ponadto Sprzedawca
zapewnia publiczny dostęp do Zbioru Praw Konsumenta w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej: http://www.greensa.pl. Zbiór praw konsumenta ogłoszony przez
Prezesa URE znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki na stronie internetowej pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/.

Załącznik nr 4
POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY LUB USŁUGI OCHRONA BLISKICH
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich, muszą Państwo poinformować nas (Green S.A. w Centrum
Obsługi Klientów, ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50 – 304 Wrocław; fax 71 7160451; e-mail: odstapienia@greensa.pl) o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,
faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich, jednak
nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich.
Skutki odstąpienia od Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich:
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy lubi Usługi Ochrona Bliskich zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali
nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy lub Usługi Ochrona Bliskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY albo USŁUGI OCHRONA BLISKICH
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy albo Usługi Ochrona Bliskich)
Green S.A.
Centrum Obsługi Klientów
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50 – 304 Wrocław
Fax: 71 716 04 51
e-mail: odstapienia@greensa.pl
-

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od:
Umowy
Usługi Ochrona Bliskich
numer umowy: ………………………………………………………………………….…………………………………………………….…….........................................

-

Data zawarcia Umowy: ……………………………………………………………………………………..…….……………………..…….……..……………………………….

-

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………………..………………………………….………………………………………

-

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………….

-

Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………...………………….……………..………………………………..

(podpis (-y) i data)
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