
UMOWA KOMPLEKSOWA 
DLA KONSUMENTÓW 

ONE/2021/10/01_EE 

ONE S.A. 

ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa 

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 22 480 27 22, bok@onesa.pl, www.onesa.pl 

__________________     _______________________ 
  Miejsce zawarcia                          Numer umowy 

Zawarta pomiędzy: 

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565, 
NIP 5262725362, Regon 015529329, kapitał zakładowy 37 884 356,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez:

 - Pełnomocnik, dalej zwaną Sprzedawcą 

Oraz Odbiorcą 

na podstawie okazanego dokumentu   (imię i nazwisko osoby fizycznej) 

 (Pesel)   (nr telefonu stacjonarnego)   (nr telefonu komórkowego) 

adres: 

 (ulica, nr domu, nr lokalu) 

 -  

    (kod pocztowy)      (miejscowość) 

adres do korespondencji (wpisać, jeśli jest inny niż powyższy): 

adres e-mail: 

Prosimy wypełnić gdy Umowę podpisują dwie osoby. 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31

grudnia 2030 roku.

2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie „Usługi Kompleksowej” przez Sprzedawcę, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie

na własny użytek Odbiorcy oraz na zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu, w którym znajduje się Punkt

Poboru Energii elektrycznej („PPE”), zlokalizowany pod adresem:

na podstawie okazanego dokumentu (imię i nazwisko osoby fizycznej) 

(nr telefonu stacjonarnego) (nr telefonu komórkowego) 

adres 

(kodpocztowy) 

adresdo korespondencji (wpisać, jeśli jestinny niż powyżej). 

Odbiorca 2 
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3. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy na warunkach określonych w Umowie, Ogólnych

Warunkach Umów Kompleksowych (dalej OWU-k) i Cenniku Promocyjnym                                                           (dalej Cennik Promocyjny)

a w zakresie opłat za dystrybucję na podstawie Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego („OSD”), o którym mowa w ust. 6 Umowy.

Wyciąg z Taryfy OSD stanowi Załącznik do Umowy.

4. Obiorca wybiera  Okres rozliczeniowy oraz grupę taryfową  . 

5. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej oraz terminowej zapłaty Sprzedawcy należności związanych ze świadczeniem

Usług Kompleksowej oraz innych należności wynikających z Umowy.

6. PPE Odbiorcy jest przyłączone do sieci OSD:

Obecnym Sprzedawcą energii elektrycznej dla Odbiorcy jest:

Okres wypowiedzenia umowy z obecnym Sprzedawcą energii elektrycznej wynosi

7. Odbiorca deklaruje w okresie obowiązywania Umowy zakup i odbiór energii elektrycznej w ilości                          kWh rocznie. Powyższa

deklaracja służy Sprzedawcy do celów szacowania wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby jej zakupu przez

Sprzedawcę oraz ustalenie wielkości opłat wynikających z prognozowanego zużycia energii, w przypadkach określonych w OWU-k.

8. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii

elektrycznej – zgodnie z aktualną Taryfą OSD, zaś z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z wybranym Cennikiem Promocyjnym.

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a realizacja w zakresie świadczenia Usługi Kompleksowej następuje z chwilą skutecznego

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

10. Umowa zostaje zawarta na czas określony  miesięcy liczonych od daty zawarcia Umowy. 

11. Na ostateczne wynagrodzenia za Usługę Kompleksową, które Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy składają się: opłata

za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej, opłata za zakupioną przez Odbiorcę energię elektryczną, Opłata Handlowa. Należności

z tytułu opłaty za usługę dystrybucji oraz Opłata Handlowa są należne bez względu na ilość energii elektrycznej zakupionej przez Odbiorcę.

12. W przypadkach określonych w OWU-k Odbiorca może zostać obciążony dodatkowymi płatnościami, w szczególności: wznowienia

dostarczania energii elektrycznej lub czynności przeprowadzonych na wniosek Odbiorcy dotyczących dotrzymania parametrów jakościowych

energii elektrycznej oraz wykonania ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego.

13. Usługa Kompleksowa świadczona jest na podstawie Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe warunki

świadczenia Usługi Kompleksowej, prawa i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją niniejszej Umowy określone są

w OWU-k. Taryfie OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siedzi Dystrybucyjnej.

14. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od Umowy

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

przed upływem 14 dniowego terminu. Pozostałe informacji wymagane przepisami prawa odstąpienia od Umowy, w tym wzór odstąpienia

od  Umowy dołączone są do Umowy.

15. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

- Załącznik 1 – Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy wraz z wnioskiem o zawarcie umowy 

kompleksowej dla pozyskania paszportu PPE 

- Załącznik 2 – Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej 

- Załącznik 3 – Wyciąg z Taryfy OSD 

- Załącznik 4 – Pełnomocnictwo 

- Załącznik 5 – Cennik Promocyjny 

16. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wraz ze wszystkimi jej Załącznikami stanowi kompletne i ostateczne porozumienia między

Stronami, a wszelkie ustalenia poprzedzające zawarcie Umowy, których treści nie da się pogodzić z niniejszym dokumentem, zostają uznane

za zastąpione przez postanowienia Umowy lub jej Załączników

17. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 2 GWARANCJA CEN, WYPOWIEDZENIE UMOWY I OPŁATA JEDNORAZOWA

1. W okresie obowiązywania Umowy na czas określony Sprzedawca udziela Odbiorcy Gwarancji Cen. Gwarancja Cen oznacza, że Odbiorca

w  każdym roku kalendarzowym będzie płacił miesięczną Opłatę Handlową praz cenę za zużytą w tym roku energię elektryczną po cenach

określonych na każdy rok kalendarzowy trwania Umowy w Cenniku Promocyjnym określonym w §  ust. 3 Umowy.

2. Gwarancja Cen nie dotyczy opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

3. W przypadku przekształcenia Umowy zawartej na czas określony w Umowę na czas nieokreślony, Gwarancja Cen nie obowiązuje.

Po  przekształceniu w Umowę na czas nieokreślony Odbiorcę obowiązuje miesięczna Oplata Handlowa oraz cena za zużytą energię

elektryczną w wysokości z ostatniego dnia obowiązywania Umowy zawartej na czas określony wynikająca z Cennika Promocyjnego

określonego w §    ust. 3 Umowy.

4. Odbiorca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas określony przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Umowa ulega rozwiązaniu

z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Sprzedawcy. Odbiorca może

wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy przekształconej na czas określony.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej a czas określony przez Odbiorcę skutkującej jej zakończeniem przed upływem okresu

określonego w § 1 ust. 11 Umowy, Sprzedawca może obciążyć Odbiorcę Opłatą Jednorazową. Wysokości Opłaty Jednorazowej wynika

z  pomnożenia stawki  zł (słownie: piętnaście złotych) przez liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych, o które została skrócona Umowa

zawarta na czas określony.
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6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas określony w przypadkach określonych w Umowie lub OWU-k i z przyczyn

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego

po  miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Sprzedawcy wpłynęło do Odbiorcy, chyba że Sprzedawca na wniosek Odbiorcy,

w  wypowiedzeniu wskazał późniejszy termin rozwiązania Umowy.

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony przez Sprzedawcę z winy Odbiorcy skutkującego jej zakończeniem przez

upływem określonego w §  1 ust. 11 Umowy, Sprzedawca może obciążyć Odbiorcę Opłatą Jednorazową. Wysokość Opłaty Jednorazowej

wynika z pomnożenia stawki 15 zł (słownie: piętnaście złotych) przez liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych, o które została skrócona

Umowa zawarta na czas określony.

8. Opłata Jednorazowa zostanie zapłacona przez Odbiorcę na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy.

9. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty noty obciążeniowej w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia przez Sprzedawcę, pod warunkiem

jej otrzymania na co najmniej 14 dni przez terminem płatności. W przypadku nieotrzymania noty obciążeniowej przez Odbiorcę, Sprzedawca

wystawia duplikat noty obciążeniowej. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z duplikatu noty

obciążeniowej w terminie 30 dni od daty wystawienia duplikatu noty obciążeniowej.

10. Po przekształceniu się Umowy zawartej na czas określony w Umowę na czas nieokreślony Sprzedawca poinformuje Odbiorcę o planowanej

zmianie cen energii elektrycznej lub miesięcznej Opłaty Handlowej, w tym o podwyżce cen oraz opłat, na co najmniej 60 dni przed ich

wprowadzeniem oraz prześle cennik, który będzie obowiązywał Odbiorcę. W przypadku braku akceptacji cennika Odbiorcy przysługuje

prawo do wypowiedzenia Umowy przekształconej na czas nieokreślony. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przekształconej na czas

nieokreślony powinno zostać złożone przez Odbiorcę w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania od Sprzedawcy pisemnej informacji

o planowanej zmianie cen lub opłat. W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy przekształconej na czas nieokreślony,

Odbiorcy nie przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej, a Sprzedawcy Opłaty Jednorazowej. 

11. Jeżeli Sprzedawca wypowie Odbiorcy Umowę ze skutkiem jej zakończenia przez upływem okresu określonego w §  1 ust.11 Umowy bez

winy Odbiorcy, z powodów innych niż określone w Umowie lub OWU-K lub z przyczyn nie wynikających z bezwzględnie obowiązujących

przepisów prawa albo jeżeli Odbiorca wypowie Umowę ze skutkiem jej zakończenia przez upływem okresu określonego w §  1 ust. 11

Umowy z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy. Wysokość kary

umownej wynika z pomnożenia stawki 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) przez liczbę pełnych miesięcy, o które została skrócona

Umowa zawarta na czas określony. Zapłata kary umownej przez Sprzedawcę nie pozbawia Odbiorcy prawa do dochodzenia od Sprzedawcy

odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

12. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z winy Odbiorcy w następujących przypadkach:

- gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej; 

- gdy instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. 

13. Po upływie określonego czasu obowiązywania Umowy, Umowa przekształca się na czas nieokreślony, chyba że Odbiorca do 45 dni przed

upływem okresu obowiązywania Umowy, złoży oświadczenia o braku zgody na przekształcenie Umowy na czas nieokreślony. Umowa

przekształcona na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron przez złożenie pisemnego oświadczenia

o wypowiedzeniu. Umowa przekształcona na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu,

w  którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do drugiej strony. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy 

przekształconej na czas nieokreślony. 

14. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez winy Odbiorcy w przypadku, w którym w miejscu dostarczania energii

elektrycznej zainstalowana przedpłatowy Układ pomiarowo-rozliczeniowy.

15. W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za fakturę VAT, o co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności określonego na

fakturze VAT., Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Odbiorcy. Wypowiedzenie Umowy, z powodu opisanego w zdaniu poprzednim,

nie  upoważnia Sprzedawcy do obciążenia Odbiorcy Opłatą Jednorazową. Przed wypowiedzeniem Umowy, Sprzedawca powiadomi na

piśmie Odbiorcę o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczy dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, na uregulowanie zaległości.

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu może nastąpić po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim.

16. Wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie w drodze porozumienia Stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3 DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Sprzedawca

informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych (dalej także: „Administrator”) dobrowolnie podanych przez Odbiorcę przed zawarciem

niniejszej Umowy, w szczególności imienia i nazwiska Odbiorcy, adresu zamieszkania Odbiorcy, numeru PESEL oraz adresu

e- mail, numeru kontaktowego jest spółka ONE S.A. z siedzibą w Warszawie;

b) dane osobowe podane przez Odbiorcę będą przetwarzane przez Administratora i ujawniane podmiotom trzecim zgodnie

z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami

krajowymi regulującymi kwestię ochrony danych osobowych oraz w granicach zgód udzielonych przez Odbiorcę wyłącznie

w  celach określonych w tych zgodach oraz w zakresie niezbędnym o wykonania Umowy;

c) dane osobowe podane przez Odbiorcę przetwarzane będą w celach realizacji Umowy na postawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO oraz

w celu promocji i marketingu usług własnych;
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d) dane osobowe podane przez Odbiorcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres niezbędny dla celu realizacji Umowy

(okres ten obejmuje również dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy);

e) Odbiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;

f) Odbiorca ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego powołanego do ochrony danych osobowych na mocy

powszechnie obowiązujących przepisów, w przypadku gdy Odbiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RODO lub odpowiednich krajowych przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych;

g) podanie przez Odbiorcę danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL jest warunkiem zawarcia

Umowy. Odbiorca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia Umowy.

2. Dane osobowe Odbiorcy przetwarzane są przez Sprzedawcę w celach realizacji niniejszej Umowy i w celu marketingu produktów własnych

Sprzedawcy w sposób nienaruszający praw i wolności Odbiorcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.), zwane dalej „uodo”. Sprzedawca, tj. ONE S.A. z siedzibą w Warszawie,

staje się tym samym administratorem danych osobowych Odbiorcy w rozumienia uodo. Odbiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzaniu jego danych osobowych przez Sprzedawcę w trybie art. 32 ust. 1 pkt. 8 uodo. Odbiorcy przysługuje także prawo do kontroli

przetwarzania jego danych osobowych, wglądu do jego danych osobowych i ich poprawiania, i innych czynności wskazanych w art. 32 uodo.

3. Odbiorca może zamówić faktury VAT w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej są przesyłane, zgodnie z wyborem Odbiorcy,

na wskazany przez niego adres poczty elektroczniej zgodnie z Regulaminem udostępniania faktur VAT w formie elektronicznej z dnia

1  marca 2018r.

§ 4 ZGODY I OŚWIADCZENIA ODBIORCY

TAK   NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ONE S.A. moich danych osobowych podanych w Umowie, w celu  realizacji 

Umowy. [uzyskanie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy] 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celu 

promocji usług własnych oraz w celach marketingowych. [dobrowolne udzielenie zgody] 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez 

Sprzedawcę oraz wyrażam zgodę na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego. [dobrowolne udzielenie zgody] 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

i  automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. [dobrowolne udzielenie zgody] 

Oświadczam, że wręczono mi Wzór odstąpienia od Umowy oraz Zbiór Praw Konsumenta energii elektrycznej. 

[uzyskanie potwierdzenia jest niezbędne do zawarcia Umowy] 

 

 

Data zawarcia Umowy:  - - 
(dzień)     (miesiąc)    (rok)  

Odbiorco, przed podpisaniem Umowy zapoznaj się ze wszystkimi jej postanowieniami wskazanymi powyżej. Pamiętaj, że osoba, 

przedstawiająca ofertę Sprzedawcy zobowiązana jest do szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwych i niezrozumiałych dla 

Ciebie kwestii przed podpisaniem Umowy. Wszystkie zgody, których udzielasz w niniejszej Umowie mają być udzielone przez Ciebie 

dobrowolnie. Upewnij się również, że otrzymałeś wszystkie załączniki do Umowy. Po podpisaniu Umowy będziesz korzystał z usług 

nowego Sprzedawcy. Zależy nam na dobrych relacjach z Odbiorcami, dlatego chcemy, abyś był świadomy swojej decyzji. 

Podpis Odbiorcy Podpis Pełnomocnika Sprzedawcy 

mailto:bok@onesa.pl
http://www.onesa.pl/
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