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Podziel się

Zdrowa energia PGE
Wybierz nową Ofertę sprzedaży energii elektrycznej wraz z pakietem Opieka PGE, dzięki któremu
uzyskasz szybki dostęp do pomocy medycznej oraz pomocy fachowca w nagłych przypadkach.
Pomoc Medyczna to pakiet, który zapewnia dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza
specjalisty oraz szeregu usług związanych z danym zdarzeniem;
Usługa Elektryk to szybka pomoc fachowca w przypadku nagłych awarii instalacji elektrycznych.
Pamiętaj - przystępując do Oferty, wybierz dogodny dla Ciebie okres gwarancji ceny:
Wariant 1 – zapewnia ochronę przed podwyżkami cen sprzedaży energii do 31.12.2019 r.
Wariant 2 - zapewnia ochronę przed podwyżkami cen sprzedaży energii aż do 31.12.2020 r.
Aby skorzystać z Oferty, przyjdź już dziś do jednego z oddziałów stacjonarnych PGE Obrót S.A. lub
skontaktuj się z nami telefonicznie albo poprzez e-mail.
Oferta skierowana jest do gospodarstw domowych (grupy taryfowe G11, G12, G12w i G12n –
szczegółowa kwalifikacja w Regulaminie) z obszaru całej Polski.

Grupa taryfowa
G11

Cena za energię elektryczną w zł/kWh*

Opłata handlowa zł/m-c

Całodobowa

Wariant I

Wariant II

9,99zł brutto

8,99zł brutto

8,12zł netto

7,31zł netto

Dzienna

Nocna

0,3360zł brutto

0,2155zł brutto

0,2732zł netto

0,1752zł netto

0,3422zł brutto

0,2485zł brutto

0,2782zł netto

0,2020zł netto

0,3228zł brutto

0,2405zł brutto

0,2624zł netto

0,1955zł netto

0,2935zł brutto
0,2386zł netto

G12

G12w

G12n

* Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 31.12.2019 r. (Wariant 1) lub 31.12.2020 r.
(Wariant 2).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji usług oraz limity zostały opisane w Regulaminie. Oferta
obowiązuje od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – oferta limitowana i może zostać wycofana we
wcześniejszym terminie ze sprzedaży.

Korzystaj z usługi dodatkowej „Opieka PGE”, dzięki której unikniesz kłopotów w przypadku
wystąpienia różnych nieprzewidzianych zdarzeń w Twoim domu. W powyższych sytuacjach,
wystarczy, że zadzwonisz do Centrum Pomocy (pod nr telefonu 22 505 16 91).
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