Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła
i świadczenia usługi przesyłania ciepła
Zał.12 do INST 123417/B Instrukcja Obsługi Klienta
w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Data zatwierdzenia:
Obowiązuje od:

2022/02/21
2022/02/21

PO WYPEŁNIENIU
CHRONIONE W EC ZG

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ
SPRZEDAŻY CIEPŁA I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁANIA CIEPŁA
dla budynku przy ul. ……………………….…………………………………………….………………... w Zielonej Górze
na czas / nieokreślony /określony /od dnia …………………………………………….………………….………………………...
/niepotrzebne skreślić/

Lp.

Wyszczególnienie

1

Pełna nazwa Odbiorcy - Właściciela obiektu / posiadacza
innego tytułu prawnego do obiektu

2
3
4

5

Dane

Adres Odbiorcy – Właściciela / posiadacza innego tytułu
prawnego do obiektu ze wskazaniem tytułu prawnego do
nieruchomości
nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której jest położony
obiekt i rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości/ obiektu
Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do
występowania w imieniu Odbiorcy
Dane do kontaktu
Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu
nr telefonu stacjonarnego
nr telefonu komórkowego
adres e-mail

6

7

Adres do korespondencji
Wyrażam zgodę na usługę związaną z doręczaniem przez Elektrociepłownię
„Zielona Góra” S.A. faktur, korekt faktur i duplikatów faktur drogą
elektroniczną na ww. wskazany adres e-mail:

E-faktura

TAK 
8

Dane Właściciela pomieszczenia węzła cieplnego

9

Numer NIP Odbiorcy

10

Identyfikacja odbiorcy na potrzeby naliczania odsetek

11

Dane dotyczące obiektu

NF – osoby fizyczne
NL – zakłady lecznicze

NIE 

NG – działalność gospodarcza
PG – działalność gospodarcza (GKPGE)

a) kubatura [m3]
b) powierzchnia ogrzewana ogółem [m2]
w tym: 1. pow. mieszkalna [m2]
2. pow. niemieszkalna [m2]
12

Zapotrzebowanie ciepła na cele :
1. Q c.o. [kW]
2. Q c.w. [kW]
3. Q went. [kW]

13

Pojemność instalacji c.o. [m3]
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14

Obliczeniowe temperatury instalacji wewnętrznej c.o. [ oC]
[tz/tp] – wg dokumentacji projektowej

15

Rodzaj zabezpieczenia instalacji wewnętrznej c.o.

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych
dla Klientów i potencjalnych Klientów Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A, w tym o przysługujących
mi prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Treść Informacji dostępna jest na stronie internetowej www.ec.zgora.pl lub w siedzibie spółki
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zjednoczenia 103 w Zielonej Górze.



Potwierdzam zgodność powyższych danych z rejestrem handlowym, ewidencją działalności gospodarczej, rejestrem prowadzonym przez sądy lub w
przypadku osób fizycznych z prawem własności.*



W przypadku jakichkolwiek zmian w ww. danych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dostawcę celem dokonania stosownych zmian w
umowie lub aktualizacji danych Odbiorcy.

* właściwe podkreślić

........................................
/data i podpis Odbiorcy/
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