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E.ON Polska S.A.
Adres korespondencyjny:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
www.przejmijlicznik.eon.pl

www.eon.pl

Protokół zdawczo-odbiorczy dla domu i małych firm

Wniosek zdającego i przejmującego dotyczący rozwiązania 
i  zawarcia kompleksowej umowy sprzedaży energii elek-
trycznej i świadczenia usług dystrybucji.

Zawarcie umowy z  przejmującym lokal nastąpi z  dniem 
następnym po dniu rozwiązania umowy ze zdającym.

Rozwiązanie umowy ze zdającym nastąpi z datą przekazania 
lokalu pod warunkiem dostarczenia protokołu zdawczo- 
odbiorczego do E.ON Polska S.A. w tym samym okresie rozli-
czeniowym, w którym nastąpiło przekazanie lokalu. W przy-
padku dostarczenia dokumentu po w/w  terminie tj. po 
upływie okresu rozliczeniowego, rozwiązanie umowy nastąpi 
z dniem ostatniego rozliczenia okresu rozliczeniowego przed 
dostarczeniem dokumentu do E.ON Polska S.A.

Wprowadź wskazania licznika energii elektrycznej:
licznik jednostrefowy - wprowadź zużycie tylko we 
wskazaniu licznika I
licznik dwustrefowy - wprowadź zużycie we wskazaniu 
licznika I i wskazaniu licznika II.

Dane dotyczące punktu poboru energii elektrycznej*

ulica, nr budynku, nr lokalu

 
kod pocztowy miejscowość

Wskazanie stanu licznika energii elektrycznej*
XXXXX- -XX-X 
 numer seryjny licznika data przekazania licznika

wskazanie licznika
wskazanie licznika I

(taryfa jedno lub dwustrefowa)
wskazanie licznika II

(tylko taryfa dwustrefowa)

energia (kWh)

pobór mocy (kW)

Pierwszy klient zdający*

imię i nazwisko/nazwa firmy

 
PESEL NIP (dla firm)

 
telefon adres mejl (do jednorazowej wysyłki rozliczenia końcowego)

Drugi klient zdający

imię i nazwisko/nazwa firmy

PESEL

Adres do wysyłki rozliczenia końcowego*

ulica, nr domu, nr lokalu

 
kod pocztowy miejscowość

Dane dotyczące rozliczenia końcowego mamy wysłać* (zaznacz jeden wariant)

 na adres mejl podany  na adres punktu   na adres korespondencyjny
 w tym formularzu poboru energii podany w tym formularzu

Jak mamy rozliczyć nadpłatę (jeśli wystąpi)?*

  zwrot na rachunek bankowy (proszę podać numer rachunku)

  rozliczenie (przeksięgowanie) na poczet należności za energię elektryczną dotyczących innego konta umowy 

o numerze 

 nadanie przekazem pocztowym na adres wysyłki rozliczenia końcowego

* proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - pola obowiązkowe

Jeśli na umowie, z którą powiązany jest licznik, wskazane 
są dwie osoby należy podać dane obojga Klientów kolejno 
w pozycji Pierwszy Klient zdający i Drugi Klient zdający.

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

W związku z opuszczeniem w/w lokalu oświadczam, iż rozwią-
zuję kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej 
i  świadczenia usług dystrybucji i  zobowiązuję się zapłacić 
wszelkie należności z tytułu dotychczasowej umowy powstałe 
do dnia jej rozwiązania. W  przypadku, gdy zdający lokal jest 
stroną umowy zawartej na czas określony, rozwiązanie jej 
przed terminem obowiązywania uprawnia E.ON Polska S.A. do 
naliczeniem kary umownej zgodnie z warunkami określonymi 
w tej umowie.

W przypadku podania nowej danej osobowej/nowych danych 
osobowych informujemy, że jej/ich przetwarzanie będzie 
odbywać się w zakresie oraz w celach wskazanych w informa-
cjach dotyczących przetwarzanych danych osobowych przez 
E.ON Polska S.A. przekazanych wraz z  zawarciem umowy 
z nami, 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  nami wszelkie przekazane tam informacje 
o  prawach, danych kontaktowych administratora inspek-
tora danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, 
odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz dobrowol-
ności podania danych i konsekwencjach ich niepodania pozo-
stają aktualne.

Klient zdający lokal

data i czytelny podpis osoby podającej dane lub 
udzielającej zgody

dalsza część - dla przejmującego  

Przejmij licznik szybko, bezpiecznie 
i bez wychodzenia z domu!

Zeskanuj QR kod za pomocą 
smartfona.

E.ON Polska S.A. • Siedziba: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, • 00-347 Warszawa • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy KRS • Nr KRS 0000011733 • Kapitał Zakładowy (opłacony w całości) 165 066 000 zł • NIP: 525-000-07-94
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Adres do korespondencji (tylko jeśli jest inny niż adres główny)*

ulica, nr domu, nr lokalu

 
kod pocztowy miejscowość

 Wnoszę o rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia 
od Umowy zawartej poza Lokalem Sprzedawcy lub na odległość, tj. 14 dni od daty jej zawarcia. Jednocześnie oświad-
czam, że zostałam/em poinformowana/y, iż rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu 
do odstępienia od umowy skutkować będzie w przypadku odstąpienia od tej umowy obowiązkiem zapłaty kwoty 
proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformuję Sprzedawcę o odstąpieniu od 
niniejszej Umowy. Nowy właściciel lokalu upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania od Stoen Operator Sp. z o.o. 
danych technicznych w celu realizacji Umowy do punktu poboru energii elektrycznej wskazanego w części "Dane 
dotyczące punktu poboru energii elektrycznej".
(Dotyczy konsumentów i jednoosobowych działalności gospodarczych)

Przejmujący lokal*

imię i nazwisko/nazwa firmy

ulica, nr domu, nr lokalu

 
kod pocztowy miejscowość

 
PESEL NIP (dla firm)

 
telefon adres mejl

Wpisz wybranego sprzedawcę rezerwowego*

sprzedawca ten, dostarczy Ci prąd w określonych przypadkach (nie może to być E.ON Polska S.A.)

Lubię mieć dostęp online 24/7  aktywacja
Wyrażam zgodę na aktywację konta w serwisie Mój E.ON oraz przesłanie na podany wyżej 
adres mejl potwierdzenia rejestracji z danymi do logowania.

Lubię dbać o środowisko  aktywacja
E-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez E.ON Polska, 
dostępna tylko dla użytkowników serwisu Mój E.ON. Informacja o wystawieniu e-faktury wysyłana jest 
pocztą e-mail na adres, który podany jest przy rejestracji do Mój E.ON, e-faktura zawiera dokładnie te 
same dane, co faktura papierowa.
Aktywacja tej zgody wymaga aktywnego konta w  serwisie Mój E.ON oraz podania numeru konta 
umowy E.ON.

Dotyczy przejmującego, który w momencie składania ninejszego protokołu nie zawiera jednocześnie umowy z EON 
Polska S.A. Poniższe oświadczenie dotyczy tylko osób fizycznych, do których mają zastosowanie przepisy o ochronie 
danych osobowych.

Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, 
a  w  przypadku podania przez Klienta lub w  jego imieniu danych osobowych osoby fizycznej - także informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych każdej wskazanej osoby fizycznej, obejmujące m.in. przysługujące 
prawa, dane kontaktowe administratora, podstawy prawne przetwarzania, kategorie odbiorców danych, okresy 
przechowywania i  pozostałe wymagane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rwwietnia 2016 r. 
w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - tzw. RODO.

* proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - pola obowiązkowe

Wypełnia osoba, która chce zawrzeć z  E.ON Polska S.A. 
z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 
Warszawa, KRS 0000011733, NIP 525-00-00-794, 
zwany dalej Sprzedawcą, Kompleksową, Umowę Sprze-
daży Energii Elektrycznej i Swiadczenie Usług Dystrybucji.

Proszę wypełnić czytelnie.

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

Przed wyborem grupy taryfowej - sprawdź, jeśli korzy-
stasz z  prądu przez cały dzień, wybierz grupę taryfową 
jednostrefową (G11 lub C11). Jeśli zużywasz prąd głównie 
wieczorami, polecamy grupę taryfową dwustrefową (G12, 
C12a, C12b). W  przypadku, gdy najczęściej korzystasz 
z energii elektrycznej wieczorami i w weekendy, najlepszym 
wyborem będzie dla Ciebie grupa taryfowa G12W. Grupy 
taryfowe G11o, G12o i G12wo są przeznaczone dla energii 
elektrycznej zużywanej w  częściach wspólnych w  budyn-
kach mieszkalnych.

Grupy taryfowe G11, G12, G12w, G12as, przeznaczone 
są w szczególności na cele mieszkaniowe.

Grupa taryfowa i okres rozliczeniowy określają jakie ceny 
i stawki opiat za energię będą naliczane oraz częstotliwość 
odczytów. Sprawdź szczegóły w dokumencie taryfy prze-
znaczonej dla swojej grupy taryfowej na: https://www.
eon.pl/ w sekcji obsługa i pomoc.

W  przypadku gdy Zdający Lokal był zakwalifikowany do 
grupy taryfowej C Budowlana, Klient przejmujący lokal 
zostanie zakwalifikowany przez Sprzedawcę do grupy 
taryfowej G nie wcześniej niż z  dniem dostarczenia do 
E,ON Polska S.A. pozwolenia na użytkowanie budynku 
(budynki wielorodzinne), lub zaświadczenia o zakończeniu 
budowy (zabudowa szeregowa lub domki) oraz dostoso-
wania układu pomiarowo-rozliczeniowego (jeżeli jest to 
wymagane),

Jeżeli Klient nie zadeklaruje we wniosku swojego 
zużycia, E.ON Polska S.A. przyjmie dla potrzeb pierw-
szego okresu rozliczeniowego średnie miesięczne 
zużycie dla Klienta (na cele mieszkaniowe), które 
wynosi 183 kWh miesięcznie (2 200 kWh rocznie), 
W  przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zużycie 
energii elektrycznej o której mowa, zostanie podzielone 
w proporcji 40 (I strefa):60 (II strefa).

Sprzedawcę rezerwowego znaj-
dziesz na stronie Stoen Operator 
lub zeskanuj QR kod smartfonem  

https://www.stoen.pl/strona/
lista-przedsiebiorstw-obrotu-
-energia 

Wybierz „Umowy rezerwowe 
kompleksowe" oraz ,,Umowy Rezerwowe Kompleksowe 
dla Odbiorców" Twojej taryfy.

Zaznacz tę zgodę, żebyśmy mogli wysiać Ci zaproszenie do 
dokończenia rejestracji konta w serwisie Mój E.ON, dzięki 
któremu będziesz mieć szybki dostęp 24/7 do swoich 
płatności, historii zużycia, e-faktur oraz udzielonych zgód 
na wszystkich urządzeniach. 

Zaznacz tę zgodę, jeśli chcesz otrzymywać fakturę 
w formie elektronicznej w serwisie Mój E.ON.

Klient przejmujący lokal
data i czytelny podpis osoby podającej dane lub udziela-
jącej zgody

Wybierz grupę taryfową (nazwa handlowa) i okres rozliczeniowy*

wybierz czas trwania umowy  nieokreślony (najpopularniejszy)  12 mies.  24 mies.  36 mies. 

najprostsza dla Ciebie

 G11
najprostsza dzień i noc

 G12
taniej po godzinach

 G12w
bezpieczne ogrzewanie

 G12as

dla części wspólnych

 G11o
dzień i noc  
dla części wspólnych

 G12o
weekendowa  
dla części wspólnych

 G12wo

budowlana

 C11

 C12a

 C12b

najprostsza  
dla Twojej firmy

 C11

 C21

strefowa  
dla Twojej firmy

 C12a

 C22a

 C23

dzień i noc  
dla Twojej firmy

 C12b

 C22b

wybierz okres rozliczeniow dla grup taryfowych z grupy C obowiązuje 
1 miesięczny okres rozliczeniowy

planowane miesięczne zużycie  kWh

 1 mies.   6 mies.  12 mies.
 (najpopularniejszy)

https://www.stoen.pl/strona/lista-przedsiebiorstw-obrotu-energia
https://www.stoen.pl/strona/lista-przedsiebiorstw-obrotu-energia
https://www.stoen.pl/strona/lista-przedsiebiorstw-obrotu-energia

