
Nr umowy symbol klienta 

§ 1

1. Odbiorca zamawia usługę dystrybucji energii elektrycznej dla:

a) umowy przyłączeniowej nr

b) warunków przyłączeniowych nr 

Moc 

zamówiona

b) 

c)

4. odbiorca jest rozliczny w grupie taryfowej:

§ 2

napięciu 

znamionowym 

ZAŁĄCZNIK NR 1

kWh

zabezpieczenie: 
przedlicznikowe główne

WARUNKI DOSTARCZANIA I ODBIORU  ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO UMOWY 

O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENRGII ELEKTRYCZNEJ

1. PEC "Legionowo" sp. z o.o. zobowiązuje się do usługi dystrybucji, o poniższych parametrach:

tgφ 0,4

inne

płatności w okresach 

roczna wielkość

zużycia energii 

2. Dla punktu poboru energii określonego w ust. 1 umowa wchodzi w życie od:

dnia a)

Np. odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, świadczenie, inny

c) potwierdzenia możliwości    

    świadczenia usługi dystrybucji

Grupa

przyłączeniowa:

Moc

przyłaczeniowa

3. Sprzedawca, z którym Odbiorca ma zawartą umowę sprzedazy energii elektrycznej

nazwa i adres

punktu poboru

energii elektrycznej (PPE)

na podstawie:

przeznaczenie

obiektu 

tytuł prawny

za świadczoną usługę 

dystrybucji energii 
w okresie rozliczeniowym

dnia zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego/ dnia podania przez Operatora napięcia do PPE potwierdzonego podpisaniem 

dokumentem obsługi technicznej lub protokołem odbioru

daty zmiany sprzedawcy

kod idenfikacyjny

nazwa 

podmiotu



§ 3

§ 4

§ 5

4. Odbiorca zobowiązuje się do należytej staranności w prowadzeniu eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie z zasadami 

    określonymi w Instrukcji Współpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz własnymi instrukcjami,

    w tym zapewnienia właściwego i poprawnego działania układów pomiarowo rozliczeniowych oraz urządzeń służących do zdalnej 

    transmisji danych pomiarowych do PEC "Legionowo" Sp. z o.o.. Wprowadzenie innych standardów eksploatacji urządzeń i instalacji 

    wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z PEC "Legionowo" Sp. z o.o..

odbiorcy 

nr licznika

4. Własność układu pomiarowo rozliczeniowego :

przekładnik 

pomiarowy

3. Dopuszczalny pobór mocy przez Odbiorcę w poszczególnych stopniach zasilania , o którym PEC "Legionowo" Sp. z o.o. poinformował   

    Odbiorcę zgodnie z § 4 ust. 1, obowiązuje do dnia pisemnego odwołania przez PEC "Legionowo" Sp. z o.o. lub zmiany mocy umownej na

    wniosek Odbiorcy.

typ licznika

podpis i pieczątka przedstawiciela Operatora

1. PEC "Legionowo" Sp. z o.o.  jest uprawniony do określenia dopuszczalnego poboru mocy przez Odbiorcę w poszczególnych stopniach

    zasilania i zobowiązuje się informować o tym odbiorcę na piśmie zgodnie z aktami wykonawczymi do Prawa Energetycznego.

2. Odbiorca zobowiązuje się dostosować do ograniczeń wprowadzonych zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo Energetyczne.

Inne ustalenia:

Imię, Nazwisko i podpis/y pieczątka Odbiorcy/ów

inne

3. Wartość strat:

    według danych określonych poniżej/ w innych ustaleniach/ w załączniku nr ……………..………do umowy

straty doliczane do pomierzonej mocy i energii czynnej:

%straty doliczone do pomierzonej energii biernej

%

PEC "Legionowo"             

Sp. z o.o.

miejsce usytuowania 

układu pomiarowo - rozliczeniowego

pośredni

(15 kV)

półpośredni

(0,4 kV)

bezpośredni

(0,4 kV)

przedlicznikowe główne

2. Układ pomiarowo - rozliczeniowy: 

1. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i rozgraniczenia własności:

miejsce dostarczenia energii elektrycznej: 

miejsce rozgraniczenia własności:


