Załącznik nr 1 do Regulaminu promocyjnej oferty sprzedaży klimatyzatora

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH
„Chłodna Kalkulacja” z dnia 17.07.2018r.

INFORMACJE OGÓLNE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§1
Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których mowa w §3 punkt 1, którzy
w okresie obowiązywania Oferty posiadają lub zawrą z PGE Obrót S.A. Umowy
sprzedaży energii elektrycznej lub Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji – Umowy kompleksowe
Oferta zawiera wysokość oraz warunki stosowania:
a.
cen za energię elektryczną;
b.
stawek opłat handlowych
Ofertę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, dokonującymi zakupu energii na
własny użytek, stosownie do zakresu zawartych Umów sprzedaży energii elektrycznej
lub Umów kompleksowych.
Ustalone w Ofercie ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT),
naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Tabeli nr 2 podano ceny brutto, zaś
w nawiasach ujęte zostały ceny netto.
Ceny energii i stawki opłaty handlowej ustalone w Ofercie nie zawierają opłat z tytułu
dystrybucji energii elektrycznej. Dla Odbiorców zawierających w ramach Oferty Umowy
kompleksowe opłata za dystrybucję energii elektrycznej zostanie naliczona zgodnie
z aktualną taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. W
przypadku Umów sprzedaży rozliczenia usług dystrybucji dokonywane będą na
podstawie Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej przez
Odbiorcę z OSD.
W przypadku zawarcia Umowy kompleksowej / Umowy sprzedaży energii elektrycznej,
w związku z przyjęciem przez Odbiorcę Oferty, rozpoczęcie sprzedaży energii
elektrycznej, w ramach Oferty, nastąpi w terminie określonym w Umowie, a w
przypadku Odbiorców dokonujących zmiany sprzedawcy energii dodatkowo nie
wcześniej niż w dniu przyjęcia do wykonywania przez właściwego OSD zgłoszonej
Umowy sprzedaży, zgodnie z zapisami IRiESD danego OSD i po uprzednim:
a.
przyjęciu Umowy sprzedaży energii elektrycznej do realizacji przez OSD;
b.
zawarciu przez Odbiorcę z OSD Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej;
c.
rozpoczęciu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji.
Celem skorzystania z Oferty Odbiorca zobowiązany jest do oświadczenia skorzystania
z Oferty.

h.

Przedstawią Sprzedawcy protokół odbioru klimatyzatora marki Whirlpool typu
split, będącego przedmiotem promocyjnej Oferty sprzedaży Klimatyzatora
pn.: „Chłodna Kalkulacja” z dnia 17.07.2018 r.
2.
Sprzedawca oferuje Odbiorcom produkty zgodnie z Tabelą nr 1:
Tabela nr. 1:

Produkt Sprzedawcy w grupie
taryfowej

Strefy czasowe*

„Komfortowa” (G11)

całodobowa

„Elastyczna” (G12)

dzień i noc

„Weekendowa” (G12w)

dzień i noc z rozszerzoną strefą nocną o
soboty i niedziele

„Niedzielna” (G12n)

dzień i noc z rozszerzoną strefą nocną o
niedziele

*godziny ustawienia stref czasowych zgodnie z taryfą OSD
3.
Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej jednostrefowej lub grupy
wielostrefowej, z zastrzeżeniem, że wybór grupy taryfowej wielostrefowej
w rozliczeniu ze Sprzedawcą nie jest możliwy jeżeli rozliczenie usług dystrybucji
prowadzone jest w grupie taryfowej jednostrefowej, pozostałe przypadki wyboru
grupy taryfowej determinowane są możliwościami zainstalowania układów
pomiarowo rozliczeniowych.
4.
Odbiorcy, korzystający z innych Ofert promocyjnych Sprzedawcy, mogą skorzystać z
niniejszej Oferty, czego skutkiem będzie rozwiązanie aktualnie obowiązującej Oferty i
przyjęcie Oferty pn.: „Chłodna kalkulacja” jak również zmiana cen za energię
elektryczną oraz daty obowiązywania gwarancji ceny. W przypadku, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, rozwiązanie aktualnie obowiązującej Oferty nie stanowi
podstawy do naliczenia kary umownej.
5.
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 w Umowy
zawarte na czas nieokreślony, chyba że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. WARUNKI HANDLOWE

OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY

1.

2.
3.

§2
Oferta obowiązuje w okresie od 30.07.2018r – 31.12.2018r. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania Oferty przed terminem wskazanym
w zdaniu poprzednim.
W ramach niniejszej Oferty Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za
energię elektryczną do 30.09.2019 r.
W ramach Oferty Odbiorca posiada możliwość zmiany grupy taryfowej określonej
w Ofercie na zasadach określonych w Umowie.

1.

2.

3.

ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCOW

1.

§3
Z niniejszej Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, będący konsumentami, którzy:
a.
będą korzystać z grupy taryfowej G11 lub G12 PGE Obrót S.A. w przypadku,
gdy Odbiorca jest przyłączony do sieci OSD innego niż PGE Dystrybucja S.A.,
lub będą korzystać z grupy taryfowej G11, G12, G12w lub G12n PGE Obrót S.A
w przypadku gdy Odbiorca jest przyłączony do sieci OSD, którym jest PGE
Dystrybucja S.A.;
b.
są przyłączeni do sieci OSD, z którym Sprzedawca posiada podpisaną
generalną umowę dystrybucyjną;
c.
posiadają lub zawrą z PGE Obrót S.A Umowę na sprzedaż energii elektrycznej
lub Umowę kompleksową w przypadku Odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. lub Umowę sprzedaży energii elektrycznej
w przypadku Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż
PGE Dystrybucja S.A. na czas nie krótszy niż do końca okresu obowiązywania
gwarancji ceny;
d.
nie posiadają przedpłatowego układu pomiarowo – rozliczeniowego;
e.
nie posiadają zaległych zobowiązań wobec przedsiębiorstw energetycznych;
f.
nie figurują w żadnym z rejestrów dłużników;
g.
w przypadku gdy Odbiorcy posiadają lub zawrą Umowę kompleksową i są
przyłączeni do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. złożą Sprzedawcy
stosowne oświadczenie o uprzednim poinformowaniu ich o wysokości cen
energii elektrycznej określonych w aktualnie obowiązującej taryfie
Sprzedawcy jak również o obowiązku Sprzedawcy z urzędu do zapewnienia
świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia Umowy kompleksowej, na
zasadach równoprawnego traktowania, z Odbiorcami energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru Sprzedawcy
i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego
w koncesji Sprzedawcy z urzędu niezbędnego do zawarcia Umowy
kompleksowej po cenach innych niż wynikających z obowiązującej Taryfy
Sprzedawcy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G.

4.

5.

§4
Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen i stawek opłat zawartych w Tabeli nr 2 w
okresie od wejścia w życie Oferty, zgodnie z §1 pkt 6 do 30.09.2019 roku
z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
Po upływie okresu gwarancji ceny Odbiorca będzie rozliczany za zakupioną energię
wg cen i stawek opłat z grupy taryfowej określonej w Umowie sprzedaży energii
elektrycznej lub Umowie kompleksowej, zgodnie z obowiązującą taryfą PGE Obrót
S.A.
Sprzedawca może zmienić ceny energii elektrycznej określone w Tabeli nr 2 poniżej
w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Jeżeli
wprowadzona zmiana cen energii elektrycznej spowoduje podwyższenie ceny,
w takim przypadku Odbiorcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy bez
ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań z tym związanych, na zasadach
określonych w Umowie.
W przypadku rozwiązania Umowy lub w przypadku uniemożliwienia realizacji
sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy
w okresie obowiązywania gwarancji cen, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną
w wysokości 50 zł oraz sumy opłat handlowych wykazanych w § 4 punkcie 1.
niniejszego Regulaminu, pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty, w
terminie 7 dni od doręczenia przez Sprzedawcę stosownego wezwania do zapłaty.
Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie w przypadku utraty przez Odbiorcę
tytułu prawnego do lokalu (obiektu), do którego dostarczana jest energia elektryczna
w ramach niniejszej Oferty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy sprzedaży energii
elektrycznej dla Konsumentów i Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE
Obrót S.A. do Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Konsumentów lub Umowy
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji oraz
Regulaminu wykonywania Umów kompleksowych PGE Obrót S.A.

Tabela nr 2: Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych. W tabeli podano
stawki brutto uwzględniające podatek VAT. W nawiasach zamieszczono stawki netto:

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*
Całodobowa

Dzienna

Nocna

G12

0,2555
(0,2077)

0,1631
(0,1326)

G12w

0,2641
(0,2147)

0,1877
(0,1526)

G12n

0,2499
(0,2032)

0,1744
(0,1418)

Opłata handlowa
zł/mc*

0,2242
(0,1823)

G11

2,99
(2,43)

*Cena obowiązuje od momentu określonego w Umowie do 30.09.2019 r.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1.

2.

§5
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają zastosowanie
odpowiednie zapisy Umowy i Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót
S.A. dla Konsumentów lub Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji, oraz Regulaminu wykonywania Umów kompleksowych
PGE Obrót S.A
Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi Ofertami, których organizatorem jest
Sprzedawca.

