
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<SellerChangeApplication> 

    <!--  

        Sprzedawca potwierdza, iż posiada oświadczenie odbiorcy o zgodzie na  

        zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

        z ENEA Operator Sp. z o.o. 

        Wartość true/false 

    --> 

    <Declaration>true</Declaration> 

 

    <!-- 

        Oświadczam, że najpóźniej w chwili wyrażenia przeze mnie woli  

        związania się Umową zostałem poinformowany na piśmie o prawie  

        odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni  

        od jej zawarcia oraz, że otrzymałem pouczenie o sposobie  

        korzystania z prawa odstąpienia od Umowy oraz wzór przykładowego  

        oświadczenia o odstąpienie od tej umowy. 

    --> 

    <InformationAboutRightToWithdraw>true</InformationAboutRightToWithdraw> 

 

    <!--  

        Żądam rozpoczęcia świadczenia przez OSD usług dystrybucji przed  

        upływem 14 dni na odstąpienie od Umowy, liczonego od dnia jej  

        zawarcia. Zostałem poinformowany, że w razie odstąpienia od  

        Umowy w terminie 14-dniowym będę zobowiązany do zapłaty za  

        spełnione na moje żądanie świadczenia (świadczone usługi  

        dystrybucji) w okresie do dnia złożenia OSD oświadczenia o  

        odstąpienie od Umowy.  

        Wartości: true lub false 

    --> 

    <RequestToStartTheService>true</RequestToStartTheService> 



 

    <!--  

        Przyłączenie: 

        Możliwe wartości: 

        - New - Nowe przyłączenie 

        - Re - Ponowne przyłączenie 

        - Change - Zmiana odbiorcy 

    --> 

    <Connection>Change</Connection> 

    <ProcessType>PZS</ProcessType><!-- Typ procesu, zawsze PZS --> 

    <InputCity>POZNAŃ</InputCity><!-- Miejsce zgłoszenia wniosku --> 

    <Receivers> 

        <Receiver> 

            <!--  

                Individual - Osoba prywatna 

                Company - Firma 

            --> 

            <ReceiverType>Individual</ReceiverType> 

            <Address> 

                <AddressType>URD</AddressType><!-- Typ adresu, zawsze URD --> 

                <City></City><!-- Miasto --> 

                <Street></Street><!-- Ulica --> 

                <Zipcode></Zipcode><!-- Kod pocztowy --> 

                <CountrySym>PL</CountrySym><!-- Symbol kraju --> 

            </Address> 

            <Name></Name><!-- Nazwa firmy --> 

            <FirstName></FirstName><!-- Imię --> 

            <LastName></LastName><!-- Nazwisko --> 

            <PersonalId></PersonalId><!-- PESEL --> 

            <TaxId></TaxId><!-- NIP --> 

            <ReceiverNumber>URD1</ReceiverNumber><!-- Typ obiektu, zawsze URD1 --> 



        </Receiver> 

 

        <!-- Gdy nie ma URD2, sekcję należy pominąć --> 

        <Receiver> 

            <ReceiverType>Individual</ReceiverType> 

            <Address> 

                <AddressType>URD</AddressType><!-- Typ adresu, zawsze URD --> 

                <City></City><!-- Miasto --> 

                <Street></Street><!-- Ulica --> 

                <Zipcode></Zipcode><!-- Kod pocztowy --> 

                <CountrySym>PL</CountrySym><!-- Symbol kraju --> 

            </Address> 

            <Name></Name><!-- Nazwa firmy --> 

            <FirstName></FirstName><!-- Imię --> 

            <LastName></LastName><!-- Nazwisko --> 

            <PersonalId></PersonalId><!-- PESEL --> 

            <ReceiverNumber>URD2</ReceiverNumber><!-- Typ obiektu, zawsze URD2 --> 

        </Receiver> 

    </Receivers> 

    <Pods> 

        <!-- Punkt poboru energii, to pole może być zwielokrotniane --> 

        <Pod> 

            <PodCode></PodCode><!-- Numer PPE --> 

            <MeterNr></MeterNr><!-- Numer licznika --> 

 

            <!-- Średnioroczna ilość en. el. objęta umową sprzedaży dla punktu poboru (kWh) --> 

            <ElectricEnergySellAgreement></ElectricEnergySellAgreement> 

 

            <!-- Adres PPE --> 

            <Address> 

                <City></City><!-- Miasto --> 



                <Zipcode></Zipcode><!-- Kod pocztowy --> 

                <CountrySym>PL</CountrySym><!-- Kod kraju --> 

                <Parcel></Parcel><!-- Numer działki --> 

                <Flat></Flat><!-- Numer mieszkania --> 

                <House></House><!-- Numer domu --> 

                <Street></Street><!-- Ulica --> 

            </Address> 

        </Pod> 

    </Pods> 

 

    <!--  

        Data rozpoczęcia obowiązywania umowy sprzedaży w formacie XXXX-YY-ZZ gdzie: 

        XXXX - rok w formacie czterocyfrowym np. 2018 

        YY - miesiąc w formacie dwucyfrowym np. 01, 12 

        ZZ - dzień w formacie dwucyfrowym np. 03, 11, 30 

 

        np. 2018-03-02 

    --> 

    <SellAgreemementStartDate></SellAgreemementStartDate> 

    <!--  

        Odbiorca umowy dystrybucyjnej 

        - Seller - Sprzedawca 

        - Client - Klient 

    --> 

    <DistributionAgreementCustomer>Seller</DistributionAgreementCustomer> 

</SellerChangeApplication> 

 


