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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZMIAN W UMOWIE 

Data zgłoszenia     Nr płatnika/umowy 

 Dane Klienta (podmiotu, który jest stroną umowy) 

Nazwisko i imię/ Nazwa firmy 

PESEL/NIP       Telefon    E-mail

Oświadczam, że podane dane kontaktowe są aktualne. Zgadzam się na wprowadzenie podanych danych do umowy. 

Adres punktu poboru energii elektrycznej, do którego dostarczana jest energia elektryczna 

Ulica    Nr domu   Nr lokalu     Kod pocztowy 

Poczta  Miasto/ Miejscowość 

Oświadczam, że zmianie uległy następujące dane zawarte w umowie i wnioskuję o: 

     zmianę adresu korespondencyjnego na wskazany poniżej: 

Ulica                                                              Nr domu                        Nr lokalu     Kod pocztowy 

Poczta     Miasto/Miejscowość 

zmianę nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa: 

zmianę adresu zamieszkania/siedziby: 

http://www.esv.pl/
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      zmianę administracyjną adresu punktu poboru energii elektrycznej: 

 

 

  

      zmianę mocy umownej  (w granicach przyznanej mocy przyłączeniowej)  

   dla przyłącza nr:   

 

z dotychczasowej mocy [kW]: 

na nową moc [kW]: 

 

       inne, proszę wpisać poniżej: 

           

 

 

 

 

 

 

 

   
                                           

Data wypełnienia wniosku 
        

         
 
     Podpis Klienta/osoby umocowanej    
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