
  

 

 

 

 

 

 

Wniosek o skorzystanie z Oferty 

Pakiet Eko Firma  
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty Pakiet Eko Firma – obowiązującego Klientów, którzy skorzystali z oferty w okresie 
od 1.01.2020 roku do 29.02.2020 roku  

 
 

 

 

 

Nazwa firmy, NIP i nr PESEL 

SZCZEGÓŁY OFERTY 

Obecnie korzystam z grupy taryfowej  

             (proszę wybrać aktualną grupę taryfową: C11, C11o, C12a, C12b, C12w, C12o (D12, ), C21, C22a, C22b, C23. 

 

Którą chcę rozliczać w okresie 36 miesięcy od dnia                                          do dnia z uwzględnieniem przyznanego mi przez Doradcę 

Klienta 10% rabatu od aktualnego Cennika Standardowego dla przedsiębiorstw ENERGA-OBRÓT S.A, opłaty handlowej w wysokości [              ] zł/m- c]. 

 

Klient będzie rozliczany przez okres 36 miesięcy obowiązywania Oferty, przy czym nie później niż do 31.03.2023  roku.  

Ustalenia dodatkowe:                 ☐ Przystępuję do usługi eFaktura i zobowiązuję się do jej aktywacji. 

Wypełniony wniosek należy przekazać swojemu Doradcy Klienta, pracownikowi w Salonie Sprzedaży, Punkcie Sprzedaży lub Punkcie Partnerskim lub wysłać pocztą bądź kurierem na adres: 

ENERGA-OBRÓT S.A.              

 Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk   

z dopiskiem: dotyczy Oferty „Pakiet Eko Firma”. 

W przypadku wniosków składanych drogą pocztową za termin złożenia wniosku przyjmuje się dzień wpływu wniosku do ENERGA-OBRÓT S.A. 

DANE KLIENTA 

 

numer PPE wraz z adresem punktu poboru1 
 

 

adres siedziby firmy (tylko, gdy różni się od adresu punktu poboru) 
  

Nr ewidencyjny Klienta:  

  

Nr Umowy zawartej przez Klienta (opcjonalnie):  

 
Dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta (firmy) : 
 

   

(imię)  (nazwisko) 

   

(numer telefonu)  (adres e-mail) 

 

☐ Potwierdzam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Oferty, który stosowany będzie w trakcie jego realizacji.2  

☐ Potwierdzam, że zapoznałam/em się i akceptuję „Regulamin usługi eFaktura”. 

 

 

    

(data i podpis pracownika akceptującego wniosek)  (data i czytelny podpis Klienta lub Pełnomocnika) 

 

 

                                                                        
1 W przypadku występowania kilku punktów poboru wymagane jest załączenie do wniosku podpisanej przez Klienta listy PPE firmy zawierającej dla każdego PPE informacje wymagane we wniosku: (numer PPE, grupa taryfowa, adres,  

nr umowy, data od kiedy obowiązuje nieprzerwanie). 
2  Pole obowiązkowe.  

 


