E.ON Polska S.A.

Adres korespondencyjny:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
www.eon.pl

Wniosek o zmianę:

Mocy umownej

Grupy taryfowej

Dane klienta
PESEL (dotyczy osób fizycznych)

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

NIP (dotyczy podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, nie dotyczy podmiotów publicznych
bez NIP)

Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość

Adres e-mail

Numer partnera handlowego
(znajdziesz go na fakturze i na umowie)

Telefon

Numer lokalu

*Numer telefonu i adres e-mail nie są obowiązkowe. Ułatwią nam jednak
komunikację z Tobą, np. wyjaśnienie sprawy w sytuacji jeśli pojawią się dodatkowe
pytania i będzie potrzebny szybki kontakt.

Numer konta umowy
(znajdziesz go na fakturze)

Dane dotyczące punktu poboru energii elektrycznej
Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Wskazanie stanu licznika energii elektrycznej
Numer seryjny licznika:

Stan licznika

Data odczytu:

Strefa I
(dla licznika jedno lub
dwustrefowego)

Strefa II
(tylko licznik dwustrefowy

Energia (kWh)
Pobór mocy(kW)

* Wprowadź wskazania licznika
energii elektrycznej:
licznik jednostrefowy - wprowadź
zużycie tylko w Strefie I
licznik dwustrefowy - wprowadź
zużycie w Strefie I i Strefie II

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia (przyłącze 1)
Przyłącze 1 Numer PPE PL 000001
Zmiana mocy umownej w granicach mocy przyłączeniowej

Zmiana grupy taryfowej

Aktualna moc przyłączeniowa

kW

Aktualna grupa taryfowa

Zabezpieczenie przedlicznikowe

A

Grupa taryfowa po zmianie

Moc umowna po zmianie
Wnioskowany termin zmiany mocy umownej:

kW

Wnioskowany termin zmiany grupy taryfowej

uwagi

uwagi

Wersja z dnia 20211110nr1046

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia (przyłącze 2)
Przyłącze 2 Numer PPE PL 000001
Zmiana mocy umownej w granicach mocy przyłączeniowej

Zmiana grupy taryfowej

Aktualna moc przyłączeniowa

kW

Aktualna grupa taryfowa

Zabezpieczenie przedlicznikowe

A

Grupa taryfowa po zmianie

Moc umowna po zmianie
Wnioskowany termin zmiany mocy umownej:

kW

Wnioskowany termin zmiany grupy taryfowej

uwagi

uwagi

1. Zmiana mocy umownej:
a) dla Klientów II i III grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez
Klienta, określonych przez Stoen Operator Sp. z o.o. (Operatora), warunków zmiany mocy, o ile w Umowie
(kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowa sprzedaży energii
elektrycznej) nie ustalono inaczej,
b) dla Klientów IV i V grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia
wniosku przez Klienta, o ile w Umowie nie ustalono inaczej.
2. Moc umowna, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian są określone w Umowie.
3. Jeżeli Klient, za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub sieci, dokonuje
zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej składnik stały stawki
sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą.
4. Klienci zamawiają moc umowną, na następny rok, w terminie określonym w Umowie. W przypadku braku zamówienia
mocy umownej w wymaganym terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy umownej,
według której Klient był dotychczas rozliczany.
5. Moc umowna określona dla przyłącza/miejsca dostarczania nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla
danego przyłącza/miejsca dostarczania, jak również nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności
metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym przekładników prądowych i liczników energii
elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez Klienta. Zwiększenie mocy umownej powyżej mocy
przyłączeniowej wymaga złożenia wniosku i zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci.
6. Klient może wystąpić do Operatora o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany
stawek opłat, w okresie 60 dni od daty wejścia w życie nowej Taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umowa.
7. Zmiana grupy taryfowej może się wiązać z koniecznością dostosowania/wymianą układu pomiarowego. Koszt
dostosowania/wymiany układu pomiarowego ponosi jego właściciel.
8. W przypadku nowo wybudowanego budynku zmiana grupy taryfowej z C na G następuje na podstawie pozwolenia na
użytkowanie budynku lub zawiadomienia o zakończeniu budowy (należy okazać odpowiedni dokument). W pozostałych
przypadkach zmiana taka może zostać dokonana po kontroli techniczno-taryfowej. Zmiana grupy taryfowej wiąże się ze
zmianą cen i stawek opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą.

W przypadku podania powyżej nowej danej osobowej / nowych danych osobowych informujemy, że jej / ich przetwarzanie
będzie odbywać się w zakresie oraz w celach wskazanych w informacjach dotyczących przetwarzanych danych osobowych
przez E.ON Polska S.A. przekazanych wraz z zawarciem umowy z E.ON Polska S.A., w związku z umową zawartą z E.ON
Polska S.A. lub z otrzymaniem przez E.ON Polska S.A. informacji o działaniu w charakterze pełnomocnika / osoby kontaktowej
w związku z umową z E.ON Polska S.A. Wszelkie przekazane tam informacje o prawach, danych kontaktowych administratora
i inspektora danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz
dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania pozostają aktualne.

Data i czytelny podpis osoby składającej wniosek

Data

Podpis

Data i czytelny podpis pracownika E.ON Polska S.A. potwierdzającego wpływ wniosku

Data

Podpis
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