PROMOCYJNY REGULAMIN SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO (GAZ)
„GAZ NIEZMIENNIE KORZYSTNY” ed. 2.18 Z DNIA 20.12.2018 r.

1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których mowa w pkt. 3.1., którzy w okresie obowiązywania Oferty posiadają lub zawrą z PGE Obrót S.A.,
umowę kompleksową sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usługi dystrybucji (umowa kompleksowa dla paliwa gazowego) dla gazu ziemnego
wysokometanowego typu E (grupy taryfowe o symbolu W), zgodnie z pkt. 4.1.
1.2 Oferta zawiera informację o wysokości oraz warunkach stosowania:
a. cen za paliwa gazowe;
b. stawek opłat abonamentowych.
1.3 Ceny i stawki ustalone w Ofercie nie zawierają opłat z tytułu dystrybucji paliwa gazowego. Dla Odbiorców zawierających w ramach Oferty umowy kompleksowe
dla paliwa gazowego opłata za dystrybucję zostanie naliczona zgodnie z aktualną Taryfą dla usług dystrybucji paliwa gazowego OSD, z którym Sprzedawca
posiada podpisaną generalną umowę dystrybucyjną. Cena za dystrybucję może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej Taryfy dystrybucji.
1.4 W przypadku zawarcia umowy kompleksowej dla paliwa gazowego (gazu), w związku z przyjęciem przez Odbiorcę Oferty, rozpoczęcie sprzedaży paliwa
gazowego w ramach Oferty nastąpi w terminie i na zasadach określonych w umowie, a w przypadku Odbiorców dokonujących zmiany sprzedawcy paliwa
gazowego dodatkowo nie wcześniej, niż w dniu wskazanym w oświadczeniu o pozytywnej weryfikacji przez właściwego OSD zgłoszonej umowy, zgodnie
z zapisami IRiESD danego OSD i po uprzednim:
a. przyjęciu umowy do realizacji przez OSD;
b. rozpoczęciu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji.

2.

OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY

2.1 Oferta obowiązuje w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania Oferty przed terminem
wskazanym w zdaniu poprzednim.
2.2 W ramach niniejszej Oferty w rozliczeniach prowadzonych z Odbiorcą będą stosowane ceny za paliwo gazowe określone w Tabeli nr 1, zgodnie z grupą taryfową
określoną w umowie kompleksowej. W przypadku wyboru przez Odbiorcę:
a. Wariantu nr 1, Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za paliwo gazowe do 31.12.2019 r.
b. Wariantu nr 2, Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za paliwo gazowe do 31.12.2020 r.
2.3 Celem skorzystania z Oferty Odbiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji z Oferty.

3.

ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW

3.1 Z niniejszej Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, którzy:
a. w zakresie paliwa gazowego będą korzystać z grupy taryfowej W1 lub W3 PGE Obrót S.A., przeznaczonej dla Odbiorcy w gospodarstwie domowym;
b. kupują i zużywają paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych podlegających zwolnieniu od akcyzy (art. 31b. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
06.12.2008r. o podatku akcyzowym), pod warunkiem, że nieruchomość stanowiąca gospodarstwo domowe nie jest w całości wykorzystywana
na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
c. są przyłączeni do sieci OSD, z którym Sprzedawca posiada podpisaną generalną umowę dystrybucyjną, umożliwiającą Sprzedawcy sprzedaż paliwa
gazowego na postawie umowy kompleksowej;
d. posiadają zawartą lub zawrą z PGE Obrót S.A umowę kompleksową dla paliwa gazowego na czas nie krótszy, niż do końca okresu obowiązywania
upustu ceny, o której mowa jest w pkt. 4.1.;
e. nie posiadają przedpłatowego układu pomiarowo – rozliczeniowego;
f. nie posiadają zaległych zobowiązań wobec przedsiębiorstw energetycznych;
g. nie figurują w żadnym z rejestrów dłużników.
3.2 Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie/Cenniku Sprzedawcy i
Taryfie OSD.
3.3 Odbiorcy korzystający z innych Ofert promocyjnych Sprzedawcy mogą skorzystać z niniejszej Oferty wyłącznie w zakresie zawieranej umowy na nowy punkt
odbioru paliwa gazowego, bądź po zakończeniu obowiązującej oferty promocyjnej dla danego punktu odbioru paliwa gazowego.
3.4 W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie obowiązywania niniejszej Oferty, umowy, do których została przyjęta niniejsza Oferta,
przekształcają się w umowy zawarte na czas określony. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Oferty, umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym,
przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

4.

CENY PALIWA GAZOWEGO - WARUNKI HANDLOWE

4.1 Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen zawartych w Tabeli nr 1 zgodnie z oświadczeniem o akceptacji i wybranym Wariantem 1 lub Wariantem 2,
z zastrzeżeniem pkt. 1.4
4.2 Sprzedawca zastosuje ceny wskazane w Tabeli nr 1– na paliwo gazowe, z zastrzeżeniem pkt 4.6, 4.7 lub 4.10 poniżej.
4.3 Do ceny wskazanej w Tabeli nr 1 zostanie naliczona opłata abonamentowa, zgodnie z Taryfą PGE Obrót S.A. w zakresie obrotu gazem ziemnym
wysokometanowym i przypisaną grupą taryfową. Niniejsza Taryfa dostępna jest również w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. i na stronie internetowej
www.gkpge.pl Na dzień 20.12.2018 r. opłata abonamentowa dla poszczególnych grup taryfowych wynosi:
a) W1 - 7,55 zł brutto/miesiąc (6,14 zł netto/miesiąc)
b) W3 – 8,09 zł brutto/miesiąc (6,58 zł netto/miesiąc)
4.4 Faktury rozliczeniowe w przypadku zakupu paliwa gazowego płatne będą w terminie do 14 dni od daty ich wystawienia.
4.5 Ustalone w Tabeli nr 1 ceny paliwa gazowego zawierają podatek od towarów i usług (VAT). W nawiasach zamieszczono stawki netto.
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4.6 Sprzedawca może zmienić ceny określone w Tabeli nr 1 poniżej wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT i/lub w przypadku zmiany przepisów prawa
w zakresie podatku akcyzowego. Jeżeli wprowadzona zmiana cen paliwa gazowego spowoduje podwyższenie ceny, w takim przypadku Odbiorcy przysługiwać
będzie prawo odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w umowie, bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań z tym związanych. W przypadku
podwyższenia ceny na skutek zmiany opłaty abonamentowej po dniu przyjęcia oferty zdanie drugie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
4.7 Jeżeli po przyjęciu Oferty w zakresie paliwa gazowego Odbiorca zostanie zakwalifikowany przez OSD do grupy taryfowej nieobjętej niniejszą Ofertą
(gaz ziemny wysokometanowy typu E), w takim przypadku promocyjne warunki handlowe wygasają od dnia zaistnienia tych zmian. W przypadku wystąpienia
przesłanek, o których mowa powyżej, Odbiorca będzie rozliczany za zakupione paliwo gazowe wg cen i stawek opłat zgodnie z aktualną Taryfą PGE Obrót S.A.
w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym typu E i zgodnie z zasadami kwalifikacji Odbiorców, określonymi w niniejszej Taryfie,
o ile nie zostanie przedstawiona przez Sprzedawcę i przyjęta przez Odbiorcę nowa Oferta.
4.8 Po upływie okresu, o którym mowa jest w pkt. 4.1, Odbiorca będzie rozliczany za zakupione paliwo gazowe wg cen i stawek opłat zgodnie z aktualną Taryfą PGE
Obrót S.A. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym, o ile nie zostanie przedstawiony przez Sprzedawcę i przyjęty przez Odbiorcę nowy
promocyjny regulamin.
4.9 W przypadku rozwiązania Umowy lub w przypadku uniemożliwienia realizacji sprzedaży paliwa gazowego z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy
w gospodarstwie domowym w okresie obowiązywania gwarancji cen, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 50 zł oraz sumy opłat
abonamentowych wskazanych w pkt 4.3 niniejszej Oferty, pozostałych do zapłaty w ramach niniejszej Oferty, w terminie wskazanym w nocie księgowej.
Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie w wypadku zgłoszenia obiektywnie uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Odbiorcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4.10 Cena Paliwa gazowego określona w Taryfie, zgodnie z § 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 640 ze zm.), ma charakter ceny maksymalnej. W przypadku
wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy Sprzedawcy, określającej cenę Paliwa gazowego w wysokości niższej, niż Stała cena Paliwa gazowego określona
w niniejszej Ofercie, cena paliwa gazowego zostanie obniżona do wysokości wynikającej z ceny taryfowej.
4.11 Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji oraz Regulaminu
wykonywania umowy kompleksowej PGE Obrót S.A. (paliwo gazowe).

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają zastosowanie odpowiednie zapisy Umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego
i świadczenia usług dystrybucji, Regulaminu wykonywania umowy kompleksowej PGE Obrót S.A.(paliwo gazowe) oraz Taryfy, o której mowa w pkt 4.3, które
stanowią integralną część Oferty.
5.2 Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi Ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca.

CENA PROMOCYJNA
Tabela nr 1 Cena za paliwo gazowe – zerowa stawka akcyzy/zwolnienie z akcyzy.
Okres obowiązywania gwarancji ceny od momentu określonego w umowie, zgodnie z oświadczeniem o akceptacji
Cena za paliwo gazowe
Grupa taryfowa PGE
Obrót S.A.

Grupa taryfowa Operatora

z zerową stawką akcyzy/zwolnienie od akcyzy
gr brutto (netto)/kWh
Wariant 1

01.01.2019-31.12.2019
W1

W1.1; W1.2; W2.1; W2.2

W3

W3.6; W3.9

12,300 (10,000)
13,555 (11,020)
Wariant 2

01.01.2019-31.12.2020*
W1

W1.1; W1.2; W2.1; W2.2

12,177 (9,900)

W3

W3.6; W3.9

13,407 (10,900)

*okres obowiązywania gwarancji ceny z zastrzeżeniem nie później, niż od 01.09.2019r.
Do ceny wskazanej w Tabeli nr 1 zostanie naliczona opłata abonamentowa, zgodnie z Taryfą PGE Obrót S.A. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym.
Niniejsza Taryfa dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. i na stronie internetowej www.gkpge.pl
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OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Promocyjny Regulamin Sprzedaży Paliwa Gazowego „GAZ NIEZMIENNIE KORZYSTNY” ed. 2.18
z dnia 20.12.2018 r. (zwany dalej Ofertą).
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję ceny i warunki handlowe dla niżej wymienionego/ych punktu/ów odbioru:
I. Paliwo gazowe zgodnie z Tabelą nr 1 i wybranym Wariantem nr 1 (kod produktowy 0000002878)/Wariantem nr 2 (kod produktowy 0000002879)*
a) Oferta obowiązuje od dnia ……………………………../od daty przyjęcia do realizacji umowy kompleksowej przez OSD dla nw. PPG*:

Lp.

Numer gazomierza

Imię i Nazwisko

Adres punktu Odbioru Paliwa
Gazowego

NIP/PESEL*

Grupa
taryfowa

Deklarowany
wolumen kWh

Podpisanie niniejszego Oświadczenia o przyjęciu Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy lub ze zmianą warunków w dotychczasowej umowie kompleksowej
sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usługi dystrybucji, obejmującej wskazane powyżej punkty odbioru paliwa gazowego, w zakresie objętym Ofertą, bez
konieczności jej aktualizowania.
W przypadku nowej kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usługi dystrybucji, pozostałe postanowienia, w zakresie nieobjętym niniejszą
Ofertą, określone zostaną w dokumencie umowy, którą Odbiorca zobowiązuje się podpisać w terminie 35 dni od przyjęcia niniejszej Oferty.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Oświadczeniu następuje w celu realizacji umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usługi
dystrybucji przez PGE Obrót S.A. lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz PGE Obrót S.A., w ramach Promocyjnej Oferty Sprzedaży Paliwa Gazowego „Gaz
niezmiennie korzystny” oraz w celach administracyjnych, statystycznych Sprzedawcy, archiwalnych, dowodowych, analitycznych i marketingowych. Administratorem
danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Podstawą
przetwarzania jest umowa kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usługi dystrybucji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania.
Odbiorcą danych będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych mogą być cofnięte w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorca, którego dane są przetwarzane, uprawniony jest
do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, do ich sprostowania oraz, w prawem przewidzianych przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich
przetwarzania. Odbiorca, którego dane są przetwarzane, uprawniony jest do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego. Odbiorca, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

………………………………………………………………………………..……………………..………
(data, podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli- jak przy zawieraniu umowy)
* niewłaściwe skreślić
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