Oszczędzaj z EWE!
Zmiana sprzedawcy na EWE to prosta i opłacalna operacja, która przypomina
zmianę operatora telekomunikacyjnego z zachowaniem swojego numeru.
Zmiana sprzedawcy na EWE to:
oszczędność czasu
niższa faktura za ten sam prąd i gaz.
Czy wiesz, że od początku liberalizacji rynku energii i gazu
w Polsce prawie 400 tys. firm zmieniło sprzedawcę?

Czuj się bezpiecznie dzięki gwarancji
ciągłości dostaw

ZMIANA
SPRZEDAWCY
PRĄDU I GAZU
Proste oszczędności z EWE

Żadna firma nie może sobie pozwolić na przerwy w dostawie energii. Nasze
procedury gwarantują Ci ciągłość dostaw w trakcie całego procesu zmiany
sprzedawcy. Umowa z EWE wejdzie w życie z dniem wygaśnięcia umowy
z dotychczasowym sprzedawcą.

Poczuj się komfortowo!
Zajmiemy się wszystkim – od A do Z
Szanujemy Twój czas, dlatego wystarczy, że wypełnisz pełnomocnictwo,
a my zajmiemy się formalnościami związanymi ze zmianą sprzedawcy.

Zmiana sprzedawcy na EWE to zaledwie
kilka prostych kroków

KROK 1

Wynegocjowanie warunków z nowym
sprzedawcą i podpisanie umowy sprzedaży
Dobór najkorzystniejszej oferty dla potrzeb Twojej firmy na podstawie
rozmowy z doradcą EWE.
Podpisanie umowy na sprzedaż prądu i/ lub gazu oraz pełnomocnictwa –
EWE zajmie się resztą formalności bez potrzeby czynnego udziału Klienta.

Ewentualne dostosowanie układów pomiarowych
W zależności od grupy taryfowej energii elektrycznej zmiana sprzedawcy może wymagać
dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego – m.in. do zdalnej transmisji danych, czyli
zdalnego odczytu liczników.
W przypadku taryfy C – koszty dostosowania ponosi jedynie operator.
W przypadku taryf A i B – właścicielem układu jest odbiorca i to on płaci za ewentualne
dostosowanie układu.
Koszt ten jest ponoszony tylko raz, przy pierwszej zmianie, i szybko może się zwrócić dzięki
lepszym warunkom handlowym.

Umowa sprzedaży gazu ziemnego
EWE zawiera z Klientem umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję gazu.
Odbiorca będzie otrzymywał 1 fakturę.

Ile trwa proces zmiany sprzedawcy?

Umowa sprzedaży energii elektrycznej
EWE zawiera z Klientem umowę tylko na sprzedaż prądu.
Druga umowa, na dystrybucję, zawierana jest z dotychczasowym dystrybutorem
energii elektrycznej.

Zmiana sprzedawcy
trwa do 21 dni

W przypadku umów terminowych
proces mogą wydłużyć warunki
i terminy wypowiedzenia
dotychczasowej umowy

Odbiorca będzie otrzymywał 2 faktury.

KROK 2

Wypowiedzenie umowy u starego sprzedawcy
i zawarcie umowy o dystrybucję
Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa zajmiemy się wypowiedzeniem
starych umów i poinformujemy Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu
nowej umowy sprzedaży.

Pamiętaj! Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego
to nie „decyzja na całe życie”. Możesz zmieniać sprzedawcę prądu
i gazu dowolną ilość razy. Oczywiście dołożymy wszelkich starań,
abyś został z nami jak najdłużej!

Zrób pierwszy krok do oszczędności
KROK 3

Odczyt i rozliczenie końcowe
W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (najpóźniej do 5 dni
po tej dacie) Operator Systemu Dystrybucyjnego dokona odczytu liczników
i na tej podstawie sporządzone zostanie rozliczenie końcowe.

Porównaj swoje rachunki z naszą ofertą.
Sprawdź, ile zyskujesz, podpisując z nami umowę.
Wybierz EWE i oszczędzaj!

Infolinia: 801 100 800
www.ewe.pl | sprzedaz@ewe.pl

