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DOKUMENT UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA GAZU DLA DOMU
NR_____________/_______________/GAZ/_____________Z DNIA             -           -                    pomiędzy                    

a  Odbiorcą:

Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości 31.000.000 
zł (wpłacony w całości); NIP: 9491924705; REGON: 152185875, zwaną dalej„Sprzedawcą”, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa:

KOD WERYFIKACYJNY: 

(Imię, Nazwisko) (Stanowisko)

§ 1
Przedmiot Umowy KDG

1. Przedmiotem Umowy KDG jest określenie warunków, na jakich Sprzedawca będzie dostarczał Gaz na rzecz Odbiorcy w Miejscach Dostarczania. Zakresem Umowy KDG objęta jest sprzedaż Gazu, jak również 
świadczenie usług dystrybucji Gazu do Miejsc Dostarczania za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej  OSDg, do której przyłączone są instalacje i urządzenia w Miejscu Dostarczania.

2. Strony są związane postanowieniami Taryf (w tym Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg), Umowy KDG, w tym szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi praw i obowiązków Stron określonymi w Dokumencie 
Umowy KDG, Regulaminie, IRiESDg oraz – w Okresie Gwarantowanego Rabatu – w Ofercie Promocyjnej. Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy, wyciąg z Taryfy OSDg, Regulamin oraz Oferta Promocyjna (jeśli ma zasto-
sowanie) stanowią załączniki do niniejszego Dokumentu Umowy KDG.

§ 2
Definicje

Terminy pisane w Umowie KDG z dużej litery mają znaczenie przypisane im w art. 1 Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Dokumentu Umowy KDG.
§3

Szczegółowe dane dotyczące Miejsc Dostarczania oraz Umowy KDG

Imię i Nazwisko: 

Miejsce i adres zamieszkania:

Miejscowość:

Ulica:                                                                                                                                                                                                                                              

nr budynku:                                                  nr lokalu:                                                            kod  pocztowy:                            -                                     

Poczta:           

P E S E L:                                                                                                                           nr telefonu:                            -                                                                               tel.kom.

Dok. tożsamości:                                                                                                                       seria i nr: 

e-mail:             

zwanym/zwaną dalej „Odbiorcą”. 

Sprzedawca oraz Odbiorca będą łącznie  określani jako „Strony”, a każdy oddzielnie jako „Strona”. 

Strony, z zastosowaniem zasady ekwiwalentności świadczeń, zawarły następującą umowę kompleksową dostarczania gazu dla domu, zwaną dalej „Umową KDG”:

1. Na podstawie Umowy KDG Gaz będzie dostarczany do następującego Miejsca Dostarczania:

       TAKI JAK MIEJSCE I ADRES ZAMIESZKANIA (powyżej )

Gmina:      

Miejscowość:

Ulica:          

nr budynku  :                   nr lokalu:                                                    Kod pocztowy: -           

Poczta:

ID punktu wyjścia: 

Numer urządzenia pomiarowego:      

Numer przelicznika/rejestratora:

Nazwa OSDg:       , obszar dystrybucyjny OSDg:

Dla którego zamówiona moc umowna wynosi:               kWh/h

Oraz deklarowane Roczne Zużycie Gazu wynosi       kWh/rok,

I w którym Odbiorca jest zakwalifikowany w dniu zawarcia niniejszej Umowy KDG do:

(a) Grupy Taryfowej Sprzedawcy                          Zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Sprzedawcy

(b) Grupy Taryfowej OSDg                                                                Zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSDg.

Dotychczasowym sprzedawcą Gazu w Miejscu Dostarczania jest:                       

zaś umowa sprzedaży / kompleksowa (właściwe zaznaczyć) z dotychczasowym sprzedawcą Gazu zawarta została na czas: nieoznaczony / oznaczony do dnia                        -              -  

i Odbiorca posiada prawo jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia: 

Przewidywane rozpoczęcie dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG:                         -                              -

Poza Miejscem Dostarczania wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej, na podstawie niniejszej Umowy KDG Gaz będzie dostarczany również do innych Miejsc Dostarczania w liczbie.................................................................., 

przy czym dane tych Miejsc Dostarczania zawarte są w Załączniku nr 8.
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2.         Odbiorca oświadcza, że posiada następujący tytuł prawny do nieruchomości, obiektu lub lokalu w Miejscu Dostarczania wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej (właściwe zaznaczyć):

             Prawa własności,        Prawa użytkowania wieczystego,

             Spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,     Umowy najmu,

             Umowy dzierżawy,       Umowy użyczenia,

            Decyzji administracyjnej wydanej przez ..................................................................................................................................................................................................................................................................

            Innej podstawie .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

              Tytuły prawne do nieruchomości, obiektów lub lokali w Miejscach Dostarczania wymienionych w Załączniku nr 8 są wskazane w Załączniku nr 8.,

3. Odbiorca oświadcza, że w ramach tytułu prawnego wskazanego powyżej , jak również w ramach tytułów prawnych wskazanych w Załączniku nr 8 może pobierać Gaz do zasilania instalacji i urządzeń zloka-

lizowanych w Miejscach Dostarczania. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność Odbiorcy przewidzianą w przepisach prawa, 

w szczególności w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z zawarciem umowy kompleksowej z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do pobierania Gazu do 

zasilania instalacji i urządzeń zlokalizowanych w Miejscach Dostarczania. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zmianie lub utracie tytułu prawnego do nieruchomości, obiek-

tów lub lokali w Miejscu Dostarczania, oraz przyjmuje do wiadomości, że brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność Odbiorcy przewidzianą w przepisach prawa, opisaną w zdaniu 

poprzednim.
4.  Umowa KDG została zawarta na czas (właściwe zaznaczyć):

 nieoznaczony

 oznaczony na Okres  ........................... miesięcy od momentu zawarcia Umowy KDG, tj. do dnia                    -                      -  („Okres Gwarantowanego Rabatu”), w którym to okresie 

 Odbiorca będzie zobowiązany do powstrzymania się od dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy KDG oraz do powstrzymania się od zachowań, które uzasadniałyby wypowiedzenie lub rozwiązanie 

Umowy KDG przez Sprzedawcę, jak również będzie zobowiązany do nabywania i odbioru – jako świadczenia głównego wynikającego z Umowy KDG

  – Minimalnej Ilości Gazu w ilości ..........................................................................................................................kWh/rok, w zamian za co Sprzedawca przyznaje Odbiorcy ulgi określone w Ofercie Promocyjnej: 

..............................................................................................................o kodzie............................................................dla Grupy Taryfowej ...............................................................oraz określonej w niniejszym 

zdaniu Minimalnej Ilości Gazu. Zobowiązanie Odbiorcy do powstrzymania się od dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy KDG nie dotyczy odstąpienia od Umowy KDG w trybie Art. 20 ust. 2 Regula-

minu, jak również wypowiedzenia Umowy KDG w trybie Art. 21 ust. 3 lub ust. 5 lub ust. 6 Regulaminu.

5. Usługa dystrybucji Gazu na podstawie Umowy KDG będzie rozliczana zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą OSDg.

6. Sprzedaż Gazu na podstawie Umowy KDG będzie rozliczana zgodnie z:

 (a)   aktualnie obowiązującą Taryfą Sprzedawcy - jeżeli Umowa KDG została zawarta na czas nieoznaczony oraz po zakończeniu Okresu Gwarantowanego Rabatu;

 (b)  aktualnie obowiązującą Taryfą Sprzedawcy oraz Ofertą Promocyjną – w Okresie Gwarantowanego Rabatu.

7.  Liczba Układów Pomiarowych objętych Umową KDG wynosi: .....................................................................................................

8.  Odbiorca oświadcza, że zgłasza żądanie rozpoczęcia dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy KDG w trybie Art. 20 ust. 2 Regulaminu, tj. w terminie  

 ................................................................................................ (zaznaczyć, w przypadku gdy Odbiorca zgłasza żądanie).

                           

§ 4
Oświadczenia i zobowiązania Odbiorcy

1. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo udzielone Sprzedawcy w tym zakresie 

stanowi Załącznik nr 3 do Dokumentu Umowy KDG. Odbiorca oświadcza również, że jest uprawniony do zmiany sprzedawcy Gazu i nie jest stroną umów, które ograniczają to prawo. Odbiorca oświadcza, że nie 

posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót Gazu.

2. Odbiorca wyraża zgodę na przekazywanie Sprzedawcy danych pomiarowych przez OSDg. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że wynikające z Umowy KDG prawa i obowiązki Sprzedawcy w zakresie usług 

dystrybucji Gazu mogą być realizowane przez OSDg.

3. Odbiorca oświadcza, że Gaz zakupiony przez Odbiorcę na podstawie niniejszej Umowy KDG będzie przeznaczony na cele określone w Załączniku nr 5 do Dokumentu Umowy KDG.

4. Odbiorca oświadcza, że dane wskazane w Umowie KDG i dotyczące jego osoby, w tym dane wskazane w § 1 powyżej, są kompletne oraz zgodne z rzeczywistością, przy czym Odbiorca ponosi w szczególności 

odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za prawdziwość i kompletność informacji o umowach kompleksowych oraz sprzedaży, których Odbiorca jest stroną, oraz oświadcza, iż jest świadomy, że dokonywane w 

związku z realizacją niniejszej Umowy KDG rozwiązanie dotychczasowej umowy kompleksowej lub sprzedaży może wiązać się, w zależności od treści tej dotychczasowej umowy, z obowiązkiem uiszczenia 

przez Odbiorcę opłat lub odszkodowań na rzecz podmiotu, który dotychczas dostarczał Odbiorcy Gaz na podstawie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży, przy czym Odbiorca pozostanie zobowiązany 

do zapłaty takich opłat i odszkodowań, o ile mają one zastosowanie w przypadku Odbiorcy. Z zastrzeżeniem uprawnienia Odbiorcy do wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej Umowy KDG, przez okres 

obowiązywania niniejszej Umowy KDG Odbiorca nie będzie podejmował kroków, które mogą uniemożliwić Sprzedawcy realizację niniejszej Umowy KDG, w tym nie będzie cofać złożonego w imieniu Odbiorcy 

wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży w celu realizacji niniejszej Umowy KDG.

§ 5

Ochrona informacji oraz sposób ich przekazywania

1. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w 

tym przypadku dane.

2. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty dotyczące wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu.

3. Sprzedawca informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie KDG. Dane osobowe Odbiorcy są przetwarzane przez Sprzedawcę oraz inne podmioty działające na jego rzecz w celu realizacji 

Umowy KDG. Ponadto, informujemy, że dane osobowe Odbiorcy są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne w celu realizacji Umowy KDG. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich popra-

wiania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z późniejszymi zmianami). 

Odbiorca może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
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§ 6 

Postanowienia końcowe

1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy, na który należy kierować wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy KDG, został wskazany w Art. 22 ust. 2 Regulaminu. Adres korespondencyjny Odbiorcy, na 

który należy kierować wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy KDG, jest następujący:

              TAKI JAK MIEJSCE I ADRES ZAMIESZKANIA (powyżej )

Lub inny poniżej :

Miejscowość:

Ulica:         

nr budynku:                           nr lokalu:       kod pocztowy                            -   

Poczta :

Skrytka pocztowa: 

Zmiana adresu korespondencyjnego wymaga zawiadomienia drugiej Strony sporządzonego na piśmie i doręczonego na adres korespondencyjny drugiej Strony.

2. W przypadku, gdy niniejsza Umowa KDG została zawarta na odległość (Umowa na odległość), Odbiorca jest zobowiązany do przesłania Sprzedawcy, na adres korespondencyjny wskazany w Art. 22 ust. 2 

Regulaminu, oryginału podpisanego pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 3 do Dokumentu Umowy KDG. W powyższym przypadku, o ile oryginał pełnomocnictwa nie zostanie doręczony Sprzedawcy 

w terminie 30 dni od zawarcia Umowy KDG i Odbiorca nie skorzystał z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy KDG, o którym mowa w Art. 20 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca będzie uprawniony do 

wypowiedzenia Umowy KDG. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy KDG zgodnie ze zdaniem poprzednim, Umowa KDG ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni 

od dnia doręczenia Odbiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu, chyba że Sprzedawca otrzyma w tym terminie oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez Odbiorcę.

3. Odbiorca, który zawarł Umowę na odległość lub Umowę poza lokalem, może w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, jednakże użycie tego wzoru nie jest obowiązkowe. 

4. Przeniesienie obowiązków z niniejszej Umowy KDG na osobę trzecią wymaga zgody drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W razie sprzeczności postanowień Dokumentu Umowy KDG, Regulaminu lub Oferty Promocyjnej z postanowieniami Taryfy, rozstrzygające są postanowienia Taryfy. W razie sprzeczności postanowień Regula-

minu lub Oferty Promocyjnej z postanowieniami Dokumentu Umowy KDG, rozstrzygające są postanowienia Dokumentu Umowy KDG. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Oferty 

Promocyjnej, rozstrzygające są postanowienia Oferty Promocyjnej.

6.          Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7.           Integralną część Umowy KDG stanowią następujące Załączniki do Dokumentu Umowy KDG:

(a) Załącznik nr 1 – Regulamin;

(b) Załącznik nr 2 – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i wyciąg z Taryfy OSDg;

(c)  Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo

(d)  Załącznik nr 4 – Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość/umowy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

(e)  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przeznaczeniu Gazu na potrzeby naliczania podatku akcyzowego;

(f)  Załącznik nr 6 – Oferta Promocyjna;

(g)  Załącznik nr 7 – Informacje wymagane na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

(h) Załącznik nr 8 – dane i oświadczenia dotyczące pozostałych Miejsc Dostarczania objętych Umową KDG.

Sprzedawca Data i podpis Odbiorcy (czytelny)
Potwierdzam, że otrzymałem Dokument Umowy KDG, Regulamin, Taryfę Sprzedawcy oraz Ofertę Promocyjną i zapoznałem się z ich treścią przed zawarciem Umowy KDG. Oświadczam, że wyrażam zgodę na obowiązki 

wynikające z Dokumentu Umowy KDG, Regulaminu, Taryfy Sprzedawcy oraz Oferty Promocyjnej.

 Potwierdzam, że otrzymałem pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy KDG w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem firmy oraz siedziby Sprzedawcy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez OSDg w związku z dokonywaniem odczytów i kontroli Układów pomiarowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, moich danych osobowych podanych w Umowie KDG obejmujących imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, w celach 

marketingowych produktów i usług innych podmiotów, oferujących je za pośrednictwem Sprzedawcy, w tym prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów. Na zasadach przewidzianych przepisami 

powyższej ustawy, Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie powyżej adres mailowy oraz numer telefonu od Novum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, informacji handlowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr. 144, poz. 1204).

Data i podpis Odbiorcy (czytelny)

A

B

C

D

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa dla celu marketingu bezpośredniego:

a) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

b) automatycznych systemów wywołujących 

E
TAK

TAK

NIE

NIE


