Załącznik do Umowy Sprzedaży – TPAz – OSD innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
dla Klientów-konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych z grupy taryfowej G
Klienci użytkujący samochód elektryczny lub hybrydowy typu plug-in
Cennik Produktowy z Gwarancją Rabatu 5% na 2, 3 lub 5 lat
- grupy taryfowe G – ENERGIA ZIELONA DLA MOBILNOŚCI

a)

Grupa
taryfowa

§1 Postanowienia ogólne
1.

Cennik określa w szczególności cenę za sprzedaż energii (stawkę
stałą i stawkę zmienną) oraz stawki Opłat dodatkowych.

3.

Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane
są przez OSD na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług
dystrybucji, według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania
określonych w Taryfie OSD.

4.

Z Cennika może skorzystać Klient, który łącznie spełnia
następujące warunki:
4.1. wyraził zgodę na fakturę elektroniczną (e-faktura);
4.2. posiada lub użytkuje samochód elektryczny lub hybrydowy
typu plug-in, który będzie ładował w Miejscu dostarczania
energii elektrycznej;
4.3. OSD dla PPE jest: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.;
4.4. jest rozliczany za energię elektryczną w jednej z grup
taryfowych G, zgodnie z klasyfikacją Taryfy OSD,
z wyłączeniem przedpłatowych układów pomiaroworozliczeniowych;
4.5. energię będzie pobierał wyłącznie na użytek własny;
4.6. punkt poboru energii, którego będą dotyczyć warunki
niniejszego Cennika jest określony w Umowie;
4.7. nie korzysta z produktów lub ofert promocyjnych
Sprzedawcy dla Miejsca dostarczania, obowiązujących przez
okres uniemożliwiający wejście w życie rozliczeń na
podstawie Cennika zgodnie z wymaganiami ust. 5 poniżej.

5.

Klient może skorzystać z Cennika w terminie od 01.01.2021 r. do
28.02.2021 r.
§2 Tabele cen i opłat

1.

G11

O ile z postanowień niniejszego Cennika Produktowego
(„Cennik”) nie wynika co innego, pojęcia pisane wielką literą mają
znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy („OWS”)
stanowiących załącznik do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
(„Umowa”) zawartej między Stronami dla Miejsca dostarczania.

2.

Stawka zmienna

Stawka stała

Cena/stawka opłaty
(netto/brutto)
Stawka niższa o minimum 5 % od
stawek zmiennych cen energii
elektrycznej wynikających z Taryfy
sprzedawcy z urzędu
Stawka w wysokości zgodnej
z poniższą tabelą w punkcie b)

Powyższe oznacza, że na dzień Wyboru Oferty ceny energii
elektrycznej oraz stawki opłat wynoszą jak poniżej:
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
NIP: 587-15-40-127

Stawka zmienna
opłaty netto (brutto)
[zł/kWh]

Stawka zmienna
(okres obowiązywania)
całodobowa

0,3035 (0,3733)

strefa I – dzień

0,3218 (0,3958)

strefa II – noc

0,2848 (0,3503)

całodobowa

0,3035 (0,3733)

G12
Pozostałe
grupy
taryfowe
b)

Stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii:
Stawka stała zależna od wybranego
okresu trwania Cennika

Stawka stała opłaty
netto (brutto)
[zł/mc/PPE]

Stawka stała
- przy Gwarancji Rabatu 5% na 2 lub 3 lata

7,00 (8,61)

Stawka stała
- przy Gwarancji Rabatu 5% na 5 lat
2.

10,00 (12,30)

Opłaty dodatkowe:
Wyszczególnienie

jedn.

Stawka
opłaty netto
(brutto)

Opłata jednorazowa
za wcześniejsze wypowiedzenie
Umowy bądź Cennika pobierana za
każdy miesiąc, o jaki został skrócony
okres obowiązywania Cennika

zł/mc
PPE

25,00 (25,00)

Opłata za wydanie certyfikatu
płatna jedynie w przypadku wyboru
przez Klienta gwarancji pochodzenia
z certyfikatem, płatna raz w roku po
przekazaniu Klientowi certyfikatu

zł/rok

65,00 (79,95)

§3 Okres obowiązywania Cennika
1.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat obowiązujące w
okresie obowiązywania Cennika zgodnie z §3 Cennika oraz
Wyborem Oferty:

Rodzaj stawki
stanowiącej składnik
ceny sprzedaży energii

Stawki zmienne stanowiące składnik ceny sprzedaży energii:

2.

Cennik obowiązuje:
a)

od dnia Wyboru Oferty,

b)

do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie 2, 3
lub 5 lat od dnia Wyboru Oferty (w zależności od Wyboru
Oferty).

Po upływie okresu określonego w Wyborze Oferty oraz zgodnie z
ust. 1 powyżej obowiązują postanowienia Umowy oraz OWS.
§4 Zasady prowadzenia rozliczeń

1.

Wysokość opłaty za energię pobraną w danym okresie
rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii w
poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie
wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki zmiennej
ceny energii elektrycznej określonej w §2 Cennika dla
odpowiedniej grupy taryfowej oraz stawki stałej naliczanej
miesięcznie.
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2.

Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę
wartości opisanej w ust. 1 oraz stawki stałej ceny energii
elektrycznej określonej w §2 Cennika przemnożonej przez ilość
miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.

3.

Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej
wysokości niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło
rozpoczęcie lub zakończenie sprzedaży energii.

4.

Termin płatności za energię elektryczną lub opłaty dodatkowe nie
będzie krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury, Prognozy
lub noty obciążeniowej.

5.

Klient będzie rozliczany w Okresie rozliczeniowym określonym w
Umowie lub Wyborze Oferty w oparciu o fakturę, wystawioną na
podstawie danych z Układu pomiarowo-rozliczeniowego dla
Miejsca dostarczania.

6.

W sytuacji, gdy w trakcie trwania Cennika nastąpi zmiana stawek
zmiennych cen energii wynikających z Taryfy sprzedawcy z urzędu
aktualnej na dzień Wyboru Oferty, stawki zmienne ceny energii
elektrycznej stosowane w rozliczeniach z Klientem ulegną zmianie
tak, aby spełniały zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

7.

W przypadku zmiany Taryfy sprzedawcy z urzędu, w wyniku której
miałyby nastąpić zmiany stawek zmiennych cen energii
elektrycznej stosowanych w rozliczeniach, Sprzedawca
powiadomi Klienta w formie informacji zamieszczonej na fakturze
lub drogą pisemną.

8.

Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu
informacji o podwyższeniu stawek zmiennych cen energii
elektrycznej wystąpić do Sprzedawcy z pisemnym wnioskiem o
zmianę Cennika na inny cennik dostępny w ramach oferty
bieżącej Sprzedawcy lub złożyć pisemne oświadczenie o
wypowiedzeniu Cennika bądź Umowy. W takim przypadku zapisy
§6 dotyczące Opłaty jednorazowej nie znajdą zastosowania.

§5 Zobowiązania Sprzedawcy
1.

Sprzedawca gwarantuje Klientowi, który skorzysta z Cennika:
a)

b)

2.

rabat w wysokości minimum 5 % od stawek zmiennych cen
energii elektrycznej wynikających z Taryfy sprzedawcy z
urzędu, a także niezmienność stawki stałej ceny energii
elektrycznej zgodnie z cenami i stawkami opłat
wynikającymi z §2 Cennika;
energia sprzedana Klientowi w okresie obowiązywania
Cennika w 100% będzie pochodzić z odnawialnych źródeł
energii, co poświadczają gwarancje pochodzenia energii
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
(„gwarancje pochodzenia”).

§6 Zobowiązania Klienta
1.

Klient zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej zgodnie z
warunkami Cennika przez okres jego obowiązywania.

2.

W
przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia
o wypowiedzeniu Umowy lub Cennika, o którym mowa w OWS
lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta,
Sprzedawca uprawniony będzie do nałożenia na Klienta Opłaty
jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie Umowy lub Cennika.

3.

Wysokość Opłaty jednorazowej, o której mowa w ust. 2 powyżej
jest równa iloczynowi Opłaty jednorazowej określonej w §2 ust. 2
oraz liczby miesięcy, o które skrócony zostanie okres
obowiązywania Cennika.

4.

Wycofanie zgody Klienta na faktury elektroniczne (e-faktura) w
trakcie obowiązywania Cennika jest równoznaczne z
wypowiedzeniem Cennika przez Klienta, co oznaczać będzie
nałożenie na Klienta Opłaty jednorazowej za wcześniejsze
rozwiązanie Umowy lub Cennika określonej w §2 Cennika.

5.

Zgodnie z warunkami Cennika Klient będzie ładował samochód
elektryczny lub hybrydowy typu plug-in w Miejscu dostarczania
energii elektrycznej. Sprzedawca ma prawo weryfikacji tego faktu
w okresie trwania Cennika.

W przypadku, gdy Klient wybrał w Wyborze Oferty lub innym
oświadczeniu złożonym Sprzedawcy gwarancję pochodzenia z
certyfikatem, wówczas:
a)

Klient otrzyma od Sprzedawcy certyfikat gwarancji
pochodzenia („certyfikat”);

b)

certyfikat zostanie przesłany przez Sprzedawcę w formie
elektronicznej na adres e-mail Klienta, na co Klient wyraża
zgodę;

c)

Sprzedawca przekaże certyfikat w terminie do 9 miesięcy po
zakończeniu sprzedaży energii w danym roku
kalendarzowym po otrzymaniu go z Towarowej Giełdy
Energii S.A.;

d)

Sprzedawca obciąży Klienta Opłatą za wydanie certyfikatu,
o której mowa w § 2 Cennika po każdorazowym
przekazaniu certyfikatu Klientowi wystawiając odpowiednią
fakturę.

3.

W przypadku, gdy w Wyborze Oferty lub innym oświadczeniu
Klient nie dokonał wyboru gwarancji pochodzenia z certyfikatem
lub bez certyfikatu – przyjmuje się, że Klient wybrał wariant
gwarancji pochodzenia bez certyfikatu.

4.

Klient ma prawo do zmiany w trakcie Umowy wariantu gwarancji
pochodzenia (z certyfikatem lub bez) nie częściej niż raz w roku, a
zmiana decyzji dotyczyć będzie sprzedaży energii w roku
kalendarzowym przypadającym po złożeniu zmiany decyzji.

5.

Podane w Cenniku ceny energii elektrycznej (stawki zmienne i
stawki stałe) brutto uwzględniają 23% stawkę podatku od
towarów i usług (VAT).

POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
NIP: 587-15-40-127

§7 Postanowienia końcowe
1.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Cennikiem mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy i OWS.

2.

Wybierając rozliczenie na podstawie niniejszego Cennika Klient
oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje warunki
w nim zawarte.
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