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 OFERTA PROMOCYJNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 „3 miesiące w bonusie”  
obowiązuje od dnia 10.02.2020 r. 

1. Informacje Ogólne 

1.1. Niniejsza Oferta promocyjna dedykowana jest dla Klientów, o których mowa w pkt 3.1., którzy w okresie obowiązywania Oferty 

promocyjnej posiadają lub zawrą ze Sprzedawcą Umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

dla Klientów indywidualnych, zwane dalej Umowami. 

1.2. Oferta promocyjna zawiera wysokość oraz warunki stosowania: 

a) cen za energię elektryczną; 

b) stawek opłat handlowych. 

1.3. Ofertę promocyjną stosuje się w rozliczeniach z Klientami, dokonującymi zakupu energii na własny użytek, stosownie do zakresu 

zawartych Umów. 

1.4. Ustalone w Ofercie promocyjnej ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT), naliczany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W Tabeli 1 podano ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług (VAT), pod którymi zamieszczono ceny netto bez 

podatku od towarów i usług (VAT).  

1.5. Ceny energii i stawki opłaty handlowej ustalone w Ofercie promocyjnej nie zawierają opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej. 

Opłata za dystrybucję energii elektrycznej zostanie naliczona zgodnie z aktualną Taryfą OSD – innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

1.6. W przypadku zawarcia Umowy w związku z przyjęciem przez Klienta Oferty promocyjnej, rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej 

w ramach Oferty promocyjnej nastąpi w terminie i warunkach określonych w Umowie. 

1.7. Warunkiem skutecznego skorzystania z Oferty promocyjnej jest jej prawidłowa akceptacja. 

1.8. Klient, w ramach niniejszej Oferty promocyjnej, będzie miał możliwość skorzystania z jednej lub kilku dodatkowych usług odpłatnych 

zaproponowanych przez Sprzedawcę, w przypadku ich obowiązywania w okresie korzystania przez Klienta z niniejszej Oferty 

promocyjnej. Zasady korzystania z wybranej usługi dodatkowej oraz zasady płatności za wybraną usługę dodatkową, w tym cena, 

zostaną określone odrębnie, w regulaminie każdej usługi. Dodatkowe usługi odpłatne, z których skorzysta Klient, będą realizowane 

także po zakończeniu niniejszej Oferty promocyjnej. 

2. Okres obowiązywania Oferty promocyjnej 

2.1. Oferta promocyjna obowiązuje w okresie od dnia 10.02.2020 r. do odwołania.  

2.2. W ramach niniejszej Oferty promocyjnej Klient otrzymuje gwarancję niezmienności cen za energię elektryczną i stawek opłat 

handlowych określonych w Tabeli nr 1 w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaży. 

3. Zasady kwalifikacji Klientów 

3.1. Z niniejszej Oferty promocyjnej mogą skorzystać Klienci którzy: 
a) będą korzystać z Grup taryfowych „G” na potrzeby gospodarstwa domowego; 

b) są przyłączeni do sieci OSD: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., z którym Sprzedawca posiada podpisaną Generalną Umowę 

Dystrybucyjną dla usługi kompleksowej; 

c) zawrą ze Sprzedawcą Umowę na czas nieokreślony;  

d) nie posiadają Przedpłatowego układu pomiarowo – rozliczeniowego; 

e) nie posiadają zaległych zobowiązań wobec innych przedsiębiorstw energetycznych; 

f) nie figurują w żadnym z rejestrów dłużników. 

3.2. Klienci korzystający z innych Ofert promocyjnych Sprzedawcy, mogą skorzystać z niniejszej Oferty promocyjnej wyłącznie w zakresie 

Umowy na inny punkt poboru energii elektrycznej, bądź na okres dla którego Sprzedawca nie prowadzi rozliczeń na podstawie innej 

Oferty promocyjnej Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 1.8. 

3.3. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie obowiązywania niniejszej Oferty promocyjnej, Umowy do których 

została przyjęta niniejsza Oferta promocyjna przekształcają się w Umowy zawarte na czas określony. Po upływie okresu 

obowiązywania niniejszej Oferty promocyjnej, Umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekształcają się na czas nieokreślony, 

chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta promocyjna. 

4. Ceny energii elektrycznej. Warunki handlowe 

4.1. Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen i stawek opłat zawartych w Tabeli 1 w okresie od wejścia w życie Oferty promocyjnej, dla 

wskazanego okresu, z zastrzeżeniem pkt 1.6 i 4.3 poniżej. 
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4.2. Po upływie okresu gwarancji ceny Klient będzie rozliczany za zakupioną energię wg cen i stawek opłat z Grupy taryfowej określonej w 

Umowie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Sprzedawcy, o ile nie zostanie przedstawiona przez Sprzedawcę i przyjęta przez 

Klienta nowa Oferta promocyjna. 

4.3. Sprzedawca może zmienić ceny energii elektrycznej określone w Tabeli 1 poniżej wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

lub podatku akcyzowego. 

4.4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia usługi przez Sprzedawcę z 

przyczyn leżących po stronie Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 

300 zł oraz sumy opłat handlowych wykazanych w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu, pozostających do zapłaty w ramach niniejszej 

Oferty promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji świadczenia usługi przez 

Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 

Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez Sprzedawcę. Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie w wypadku 

ogłoszenia upadłości konsumenckiej Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4.5. W ramach Oferty promocyjnej, przez pierwsze 3 miesiące trwania Umowy, Klient otrzymuje Upust 100% na energię elektryczną. 

Upust ten dotyczy części sprzedażowej (energia czynna). Wysokość Upustu zostanie obliczona uwzględniając stawkę za energię 

elektryczną zawartą w Tabeli 1 oraz średnią liczbę kWh zużytych przez Klienta w okresie trwania Upustu. Średnia liczba kWh będzie 

wyznaczana w oparciu o odczyt rzeczywisty Klienta. Jeżeli data odczytu rzeczywistego zużycia nie pokrywa się z końcem trwania 

Upustu, liczba kWh objęta Upustem będzie wyznaczona na podstawie szacunku zużycia na dzień końca trwania Upustu przy założeniu 

równomiernego zużycia energii elektrycznej przez Klienta w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego. Wartość Upustu nie może 

przekroczyć 1500 zł. W okresie objętym Upustem, opłata handlowa będzie naliczana zgodnie ze stawkami z Tabeli 1. 

Tabela 1. Ceny energii elektrycznej i stawki opłat 

5. Postanowienia końcowe 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą promocyjną mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy. 

 

 

Cena za energię elektryczną za 1 kWh  

dla każdej Grupy taryfowej wybranej 

przez Klienta 

Opłata handlowa (miesięcznie) 

Faktura elektroniczna Faktura papierowa 

0,38 zł brutto  

0,3089 zł netto 

5,99 zł brutto 

4,87 zł netto 

6,99 zł brutto 

5,68 zł netto 

 


