OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY
ODBIORCA Z ISTNIEJĄCĄ UMOWĄ****
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Promocyjną Ofertę Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Gospodarstw Domowych
– „Energia bez ryzyka” z dnia 22.03.2018 r. (zwaną dalej Ofertą).
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję ceny zawarte w Tabeli nr 2, na podstawie których rozliczana będzie energia elektryczna według grupy
taryfowej określonej w Umowie sprzedaży energii elektrycznej lub Umowie kompleksowej
☐ Wariant 1*
☐ Wariant 2*
określone w przedmiotowej Ofercie, dla niżej wymienionego/ych punktu/ów poboru energii elektrycznej (PPE).
Oferta obowiązuje od dnia ……………….. r.:
☐ od wskazań układu/ów pomiarowo-rozliczeniowego/ych wyszacowanego/ych przez Sprzedawcę*
☐ od wskazań układu/ów pomiarowo-rozliczeniowego/ych dla nw. PPE*
☐ od wskazań układu/ów pomiarowo-rozliczeniowego/ych dokonanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego*
Lp.

Adres PPE

Identyfikator Klienta
NIP/PESEL*

Grupa Taryfowa

Deklarowany wolumen [kWh]
S1
S2
S1
S2
S1
S2

1
2
3

Podpisanie niniejszego Oświadczenia o przyjęciu Oferty jest równoznaczne ze zmianą warunków w dotychczasowej/dotychczasowych
umowie/umowach* sprzedaży energii elektrycznej/kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji**,
obejmującej/cych wskazane powyżej punkty poboru energii elektrycznej w zakresie objętym Ofertą bez konieczności jej/ich* aktualizowania.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przed przyjęciem Oferty zostałem/am poinformowany/a o wysokości cen energii elektrycznej określonych
w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzonej dla Sprzedawcy przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, stosowanych przez Sprzedawcę z urzędu dla Odbiorców w gospodarstwie domowym
niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz o obowiązku Sprzedawcy
z urzędu do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia Umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z
Odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa
energetycznego wskazanego w koncesji Sprzedawcy z urzędu. Zostałem również poinformowany, że dla mnie jako dla Odbiorcy przyłączonego do
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie obowiązek powyższy ciąży na PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie***.
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.
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 sprzedaży energii elektrycznej. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz w celach administracyjnych i statystycznych Sprzedawcy. 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 oraz Link4 TU S.A.. 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. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby,
do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dane są
przetwarzane uprawnione są do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych osobowych przez PGE Obrót S.A. do Link4 TU S.A., jak również ich przetwarzanie przez Link4 TU S.A.,
celem objęcia ubezpieczeniem mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku, na warunkach wynikających z przyjętej Oferty.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przekazywanie informacji handlowej przez PGE Obrót S.A. na podany przez Odbiorcę adres poczty
elektronicznej …………………………………………………. lub numer telefonu ………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Data ……………………….. r.

* wybrać właściwe
** niepotrzebne skreślić (wypełnia sprzedawca!)
*** dotyczy wyłącznie Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zawierających umowę kompleksową
**** nie dotyczy Odbiorców, którzy złożyli potwierdzenie przyjęcia oferty za pośrednictwem Contact Center lub email

Oświadczenia Odbiorcy PGE Obrót S.A. dotyczące ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem
lub rabunku

1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z OWU „Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku
dla Klientów PGE Obrót S.A.”, Kartą Produktu, które zostały mi dostarczone na trwałym nośniku, a w szczególności zawartych w OWU:
wysokości sumy ubezpieczenia, wyłączeniach, zasadach rezygnacji z ubezpieczenia oraz odpowiedzialności Link4 TU S.A. i terminach jej
wygaśnięcia.

2.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Postępu 15. Ponadto zostałem/am poinformowany, iż moje dane zostaną wykorzystane do objęcia ochroną ubezpieczeniową
a konieczność ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1844) oraz o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści oraz poprawiania.

3.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do wystąpienia do Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z wnioskiem o udzielenie informacji o postanowieniach umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczonego oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

4.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do wystąpienia do Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z wnioskiem o przekazanie informacji o oświadczeniach złożonych przez mnie na etapie obejmowania ochroną na potrzeby oceny ryzyka
ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów zawierających moje oświadczenia.

5.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że ciąży na mnie obowiązek poinformowania Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie, adres ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, o każdej zmianie podanych danych osobowych i adresu poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź osobistego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia;

……………………..…………………………………………………………..
data, miejscowość i podpis Odbiorcy

Wypełnia Ubezpieczający
Ubezpieczający przyjmuje treść niniejszych oświadczeń. Stwierdza się zgodność danych z okazanymi dokumentami tożsamości oraz
potwierdza własnoręczność złożonego podpisu.
_______________________
(data, miejscowość)

________________________________________
(podpis przedstawiciela Ubezpieczającego)

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY
NOWY ODBIORCA (BEZ UMOWY)**
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Promocyjną Ofertę Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Gospodarstw Domowych
– „Energia bez ryzyka” z dnia 22.03.2018 r. (zwaną dalej Ofertą).
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję ceny zawarte w Tabeli nr 2, na podstawie których rozliczana będzie energia elektryczna według grupy
taryfowej określonej w Umowie sprzedaży energii elektrycznej lub Umowie kompleksowej
☐ Wariant 1*
☐ Wariant 2*
określone w przedmiotowej Ofercie, dla niżej wymienionego/ych punktu/ów poboru energii elektrycznej (PPE).
Oferta obowiązuje od dnia ……………….. r. zgodnie z zadeklarowanym w poniższej tabeli wolumenem zużycia za okres 12 miesięcy, dla nw. PPE:
Lp.

Adres PPE

1
2
3

Identyfikator Klienta
NIP/PESEL*

Grupa Taryfowa

Deklarowany wolumen [kWh]
S1
S2
S1
S2
S1
S2

Podpisanie niniejszego Oświadczenia o przyjęciu Oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Pozostałe postanowienia w zakresie nieobjętym
niniejszą Ofertą określone zostaną w dokumencie Umowy, który Odbiorca zobowiązuje się podpisać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszej Oferty.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przed przyjęciem Oferty zostałem/am poinformowany/a o wysokości cen energii elektrycznej określonych
w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzonej dla Sprzedawcy przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, stosowanych przez Sprzedawcę z urzędu dla Odbiorców w gospodarstwie domowym
niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz o obowiązku Sprzedawcy
z urzędu do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia Umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z
Odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa
energetycznego wskazanego w koncesji Sprzedawcy z urzędu. Zostałem również poinformowany, że dla mnie jako dla Odbiorcy przyłączonego do
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie obowiązek powyższy ciąży na PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie***.
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.
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 sprzedaży energii elektrycznej. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz w celach administracyjnych i statystycznych Sprzedawcy. 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 oraz Link4 TU S.A. 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. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby,
do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dane są
przetwarzane uprawnione są do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przesyłanie moich danych osobowych przez PGE Obrót S.A. do Link4 TU S.A., jak również ich przetwarzanie przez Link4 TU S.A.,
celem objęcia ubezpieczeniem mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku, na warunkach wynikających z przyjętej Oferty.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przekazywanie informacji handlowej przez PGE Obrót S.A. na podany przez Odbiorcę adres poczty
elektronicznej …………………………………………………. lub numer telefonu ………………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Data ……………………….. r.

* wybrać właściwe
**nie dotyczy Odbiorców, którzy złożyli potwierdzenie przyjęcia oferty za pośrednictwem Contact Center lub email
*** dotyczy wyłącznie Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zawierających umowę kompleksową

Oświadczenia Odbiorcy PGE Obrót S.A. dotyczące ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem
lub rabunku
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z OWU „Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku
dla Klientów PGE Obrót S.A.”, Kartą Produktu, które zostały mi dostarczone na trwałym nośniku, a w szczególności zawartych w OWU:
wysokości sumy ubezpieczenia, wyłączeniach, zasadach rezygnacji z ubezpieczenia oraz odpowiedzialności Link4 TU S.A. i terminach jej
wygaśnięcia.

2.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Postępu 15. Ponadto zostałem/am poinformowany, iż moje dane zostaną wykorzystane do objęcia ochroną ubezpieczeniową
a konieczność ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1844) oraz o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści oraz poprawiania.

3.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do wystąpienia do Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z wnioskiem o udzielenie informacji o postanowieniach umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego na rachunek Ubezpieczonego oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

4.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do wystąpienia do Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z wnioskiem o przekazanie informacji o oświadczeniach złożonych przez mnie na etapie obejmowania ochroną na potrzeby oceny ryzyka
ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów zawierających moje oświadczenia.

5.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że ciąży na mnie obowiązek poinformowania Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie, adres ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, o każdej zmianie podanych danych osobowych i adresu poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź osobistego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia;

……………………..…………………………………………………………..
data, miejscowość i podpis Odbiorcy

Wypełnia Ubezpieczający
Ubezpieczający przyjmuje treść niniejszych oświadczeń. Stwierdza się zgodność danych z okazanymi dokumentami tożsamości oraz
potwierdza własnoręczność złożonego podpisu.
_______________________
(data, miejscowość)

________________________________________
(podpis przedstawiciela Ubezpieczającego)

REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
„Energia bez ryzyka” z dnia 22.03.2018 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. Umowy sprzedaży
energii elektrycznej lub Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji – Umowy kompleksowe.
1.2. Oferta zawiera wysokość oraz warunki stosowania:
a) cen za energię elektryczną;
b) stawek opłat handlowych.
1.3. Ofertę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, dokonującymi zakupu energii na własny
użytek, stosownie do zakresu zawartych Umów sprzedaży energii elektrycznej lub Umów
kompleksowych.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. W przypadku zawarcia Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii elektrycznej,
w związku z przyjęciem przez Odbiorcę Oferty, rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej
w ramach Oferty nastąpi, w terminie określonym w Umowie po spełnieniu wszystkich
warunków koniecznych do rozpoczęcia sprzedaży przewidzianych w tej 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 w przypadku umowy sprzedaży energii elektrycznej;
c) rozpoczęciu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji.
1.7. Celem skorzystania z Oferty Odbiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
o skorzystaniu z Oferty wraz z określeniem wybranego Wariantu Oferty.

3.5. 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 na czas nieokreślony, chyba
że zostanie przyjęta kolejna Oferta.
Tabela nr. 1
Produkt Sprzedawcy w grupie taryfowej
„Komfortowa” (G11)
„Elastyczna” (G12)
„Weekendowa” (G12w)
„Niedzielna” (G12n)

*godziny ustawienia stref czasowych zgodnie z taryfą OSD.

4. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. WARUNKI HANDLOWE.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY
2.1. Oferta obowiązuje w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania Oferty przed terminem wskazanym
w zdaniu poprzednim.
2.2. W ramach niniejszej Oferty Odbiorca ma możliwość wyboru jednego Wariantu
określonego w Tabeli nr 2. W przypadku wyboru przez Odbiorcę:
a) Wariantu nr 1, Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za energię
elektryczną do 30.06.2020.;
b) Wariantu nr 2, Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za energię
elektryczną do 30.06.2021.
2.3 W ramach wybranego wariantu oferty Odbiorca posiada możliwość zmiany grupy
taryfowej określonej w Ofercie na zasadach określonych w Umowie.

4.6.

3. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW
3.1. 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 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, o którym mowa w pkt 4.1;
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.
3.2. Sprzedawca oferuje Odbiorcom produkty zgodnie z Tabelą nr 1.
3.3. 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.
3.4. Odbiorcy, korzystający z innych Ofert promocyjnych Sprzedawcy, mogą skorzystać
z niniejszej Oferty wyłącznie w zakresie Umowy na inny punkt poboru energii
elektrycznej.

Strefy czasowe*
całodobowa
dzień i noc
dzień i noc z rozszerzoną strefą nocną o soboty
i niedziele
dzień i noc z rozszerzoną strefą nocną o
niedziele

4.7.

4.8.

Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen i stawek opłat zawartych w Tabeli nr 2
w okresie od wejścia w życie Oferty, zgodnie z pkt 1.6 do 30.06.2020 roku w przypadku
wyboru Wariantu 1 lub do 30.06.2021 roku w przypadku wyboru Wariantu 2,
z zastrzeżeniem pkt 4.4 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.
Odbiorca zostanie objęty usługą „Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży
z włamaniem lub rabunku dla Klientów PGE Obrót SA” na zasadach określonych
w dokumencie - Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), w okresie wskazanym
w punkcie 2.2, zgodnie z wybranym przez Odbiorcę Wariantem.
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 punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu,
w zależności od wybranego Wariantu, pozostających do zapłaty w ramach niniejszej
Oferty, w terminie 7 dni od doręczenia stosownego wezwania do zapłaty przez
Sprzedawcę. 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.
Zasady korzystania z usługi „Ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży
z włamaniem lub rabunku dla Klientów PGE Obrót SA” określają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia oraz Karta Produktu, stanowiące integralną część Oferty dostępne
również na stronie internetowej Sprzedawcy: www.gkpge.pl.
Rezygnacja z usługi „Ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub
rabunku dla Klientów PGE Obrót S.A.” nie jest traktowana jak oświadczenie Odbiorcy o
wypowiedzeniu Umowy i nie wpływa na ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach
pomiędzy stronami w ramach Oferty.
Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy sprzedaży energii
elektrycznej i Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót S.A. lub Umowy
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji,
Regulaminu wykonywania Umów kompleksowych PGE Obrót S.A. oraz Karty Produktu i
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które stanowią integralną część Oferty.
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.
Cena za energię elektryczną w zł/kWh*
Opłata handlowa zł/mc*
Grupa
taryfowa

Całodobowa

G11

0,2959
(0,2406)

G12
G12w
G12n

Dzienna

Nocna

0,3371
(0,2741)
0,3485
(0,2833)
0,3299
(0,2682)

0,2153
(0,1750)
0,2477
(0,2014)
0,2301
(0,1871)

Wariant 1

Wariant 2

5,99
(4,87)

4,99
(4,06)

*Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 30.06.2020r. (Wariant 1)
lub 30.06.2021r. (Wariant 2).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają zastosowanie
odpowiednie zapisy Umowy i Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót S.A.
lub Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji,
Regulaminu wykonywania Umów kompleksowych PGE Obrót S.A. oraz Karty Produktu
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
5.2. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi Ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca.

