Numer Umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wyborze
grupy taryfowej
Wersja 01ExG2020OGT

1. Odbiorca
Imię

Nazwisko

Pesel

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości
1a. Odbiorca*
Imię

Nazwisko

Pesel

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości
Adres miejsca dostarczania:
Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość
-

Kod pocztowy

Gmina

Poczta

Oświadczam, że w związku z podpisaną umową kompleksową dostarczania Paliwa gazowego deklaruję wybór grupy taryfowej:
W-1.12T

W-2.12T

W-3.12T

Jednocześnie, zobowiązuję się do podania odczytu stanu gazomierza zgodnie z trybem:
na 10-ty dzień każdego Miesiąca umownego
na 20-ty dzień każdego Miesiąca umownego
na ostatni dzień każdego Miesiąca umownego
Wybierając grupę taryfową z oznaczeniem „12T” deklaruję, że odczyt zostanie przekazany Sprzedawcy do 5-go dnia po dniu, w którym miał być wykonany.
Na dzień, w którym następuje zmiana grupy taryfowej, zgodnie z niniejszym punktem, dokonywany jest Odczyt Odbiorcy.
Zostałem(am) poinformowany(a), że:
a) w przypadku nowozawieranych umów kompleksowych, wybór grupy taryfowej obowiązywać będzie od dnia rozpoczęcia dostarczania paliwa
gazowego,
b) w przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem „12T” odbiorca dokonuje odczytu stanu gazomierza w wybranym przez siebie dniu jeden raz
w miesiącu i przekazuje Enrex Energy taki odczyt, przy czym odczyt ten powinien być dokonany i przekazany do ostatniego dnia miesiąca. Za
dzień dokonania odczytu przyjmuje się dzień jego przekazania do Enrex Energy. W przypadku nieprzekazania odczytu stanu gazomierza zostanie
dokonane szacowanie zużycia Paliwa gazowego na ostatni dzień dla danego miesiąca.
Przekazanie odczytu odbywa się poprzez adres e-mail: odczyty@enrex.energy, bądź pod numerem telefonu: 32 610 04 56.
Uwaga: Powyższe oświadczenie nie jest wnioskiem o uruchomienie procesu zmiany sprzedawcy w trybie i na zasadach określonych w art. 4j Prawa
energetycznego.

____________________________________
[miejscowość i data]

____________________________________
[podpis(y) Odbiorcy/ów]

* wypełnić tylko w przypadku, gdy Umowę podpisują dwie osoby
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Enrex Energy Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Al. W. Korfantego 2/142
40-004 Katowice

Infolinia: 32 610 04 56
bok@enrex.energy
www: enrex.energy

Enrex Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Al. W. Korfantego 2/142 / 40-004 Katowice,
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REGON:
302286072,
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