Zał./PS06/18

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków

WNIOSEK
o objęcie programem CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK
1. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko / Nazwa odbiorcy

Kod odbiorcy

…-……-………

Adres zamieszkania / Siedziba firmy

2. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

ul.
nr
miasto
Kod odbiorcy (znajduje się na umowie oraz na fakturach w oknie NABYWCA)

2. ADRES OBIEKTU *
ul.

nr

miasto

Temperatura graniczna w sezonie grzewczym dla wyłączenia ogrzewania
(sugerowana przez MPEC S.A. 180C).

…….……… 0C

Zachęcamy, przed złożeniem wniosku, do kontaktu ze służbami eksploatacyjnymi w celu
ustawienia optymalnej dla Państwa temperatury.

Od dnia ( ………….… - ………….… ) **
[dd / mm]

Temperatura graniczna poza sezonem grzewczym dla wyłączenia ogrzewania
(sugerowana przez MPEC S.A. 120C )

…….……… 0C

Zachęcamy, przed złożeniem wniosku, do kontaktu ze służbami eksploatacyjnymi w celu
ustawienia optymalnej dla Państwa temperatury.

Od dnia ( ………….… - ………….… ) **
[dd / mm]

Programem objęte są obiekty Odbiorców zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej korzystających z ciepłej wody
użytkowej. W przypadku węzłów będących własnością MPEC S.A. wniosek w zakresie ustawienia parametrów będzie
zrealizowany do trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Ustawienie wnioskowanych parametrów w sterowniku węzła
cieplnego oraz dwóch korekt w trakcie obowiązywania programu jest bezpłatne. W przypadkach węzłów nie będących
własnością MPEC S.A. regulacja pozostaje w kompetencji właściciela węzła. Zlecenie regulacji węzła odbiorcy przez służby
eksploatacyjne MPEC S.A. jest odpłatne zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych.

Zapoznałem się z warunkami oferty programu „Ciepło przez cały rok”

ODBIORCA CIEPŁA

(Czytelny podpis Odbiorcy lub osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy)

* W przypadku objęcia programem więcej niż jednego obiektu Odbiorcy, ich listę należy załączyć do wniosku.
** Jeżeli data pokrywa się z dniem wolnym od pracy regulacja zostanie wykonana nie później niż w najbliższy dzień roboczy.

Informacja o przysługujących prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej
www.mpec.krakow.pl. lub w siedzibie spółki w Biurze Obsługi Klienta

