R-SC-A

Regulamin Oferty
STAŁA CENA
z dnia 20.11.2015 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Oferty”) został sporządzony przez ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON 630139960, kapitał zakładowy opłacony w całości:
441 442 578,00 zł (zwaną dalej „Sprzedawcą”) dla klientów spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 Regulaminu Oferty
(zwanych dalej „Klient”).
2. W ramach Oferty STAŁA CENA (zwanej dalej „Ofertą”) będącej przedmiotem Regulaminu Oferty, Sprzedawca oferuje Klientowi:
a) gwarancję niezmienności cen energii elektrycznej oraz stawek opłat za obsługę handlową określonych w Cenniku;
b) prawo do korzystania z Programu „Pakiet Asystent”;
przez okres obowiązywania Umowy.
3. Regulamin Oferty stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i jest integralną częścią Umowy.
4. Integralną część Regulaminu Oferty stanowi Cennik.
5. Szczegółowe warunki przystąpienia i zasady korzystania z Programu „Pakiet Asystent” zawarte są w Regulaminie Programu „Pakiet Asystent”
(zwanym dalej „Regulaminem Programu”), który stanowi integralną część Regulaminu Oferty.
6. Termin ważności Oferty wskazany jest w Cenniku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu ważności Oferty bez podania
przyczyny.
§ 2 WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY

1. Regulamin Oferty dedykowany jest Klientom, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) najpóźniej w ostatnim dniu ważności Oferty wykonają co najmniej jedno z poniższych działań:
i. zawrą ze Sprzedawcą umowę kompleksową, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług
dystrybucji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zwane dalej „Umowa”), na czas określony do końca okresu obowiązywania cen
energii elektrycznej i stawek opłat za obsługę handlową określonych w Cenniku, umożliwiającą rozpoczęcie odpowiednio - świadczenia
usługi kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej w ramach Umowy nie później niż w terminie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy;
ii. zadeklarują chęć skorzystania z Oferty – w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem infolinii Sprzedawcy – oraz najpóźniej w terminie
wskazanym przez Sprzedawcę dostarczą prawidłowo wypełnione i podpisane przez siebie egzemplarze Umowy, na czas określony
do końca okresu obowiązywania cen energii elektrycznej i stawek opłat za obsługę handlową określonych w Cenniku, umożliwiającej
rozpoczęcie odpowiednio - świadczenia usługi kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej w ramach Umowy nie później niż w
terminie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, wraz z wymaganymi dokumentami;
b) w ramach Umowy rozliczani są w grupach taryfowych: C11, C11o, C12a, C12b, C21, C22a, C22b, C22w, B11, B12, B21, B22 lub B23. Zasady
kwalifikacji do grup taryfowych określone są w Cenniku;
c) nie są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz.121) i nie zużywają energii
na potrzeby gospodarstw domowych lub związanych z nimi pomieszczeń gospodarczych;
d) kupują energię na własne potrzeby, jako odbiorcy końcowi i nie są przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy – Prawo
energetyczne;
e) są nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752) i nie posiadają koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, przesyłanie energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej;
f) nie są rozliczani w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo-rozliczeniowe;
g) nie posiadają zadłużenia wobec Sprzedawcy;
h) nie figurują w rejestrach dłużników, w tym w szczególności prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 r., Nr 81, poz. 530 ze zm.);
i) złożą prawidłowo wypełnione pisemne Oświadczenie o przystąpieniu do Programu „Pakiet Asystent” na zasadach i w terminach określonych
w Regulaminie Programu;
j) nie korzystają z innej oferty cenowej Sprzedawcy za wyjątkiem Taryfy Sprzedawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Regulaminu Oferty.
2. Z Regulaminu Oferty mogą skorzystać także obecni Klienci Sprzedawcy spełniający warunki wskazane w § 2 ust. 1 pkt. a)-i) powyżej, którzy
rozliczani są w oparciu o oferty cenowe Sprzedawcy inne niż wyłącznie Taryfa Sprzedawcy, jeżeli okres obowiązywania takiej oferty wygasa nie
później niż w terminie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
3. Klient w ramach Oferty ma prawo wyboru jednej z grup taryfowych zawartych w Cenniku, pod warunkiem zgodności stref rozliczeniowych wybranej
grupy taryfowej ze strefami czasowymi wybranej do rozliczeń grupy taryfowej w ramach umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej.
4. Podpisanie przez Klienta Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Oferty wraz z Cennikiem.
§ 3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY

1. W ramach Oferty Sprzedawca oferuje Klientowi ceny netto energii elektrycznej i stawkę netto opłaty za obsługę handlową, określone w Cenniku,
odpowiednie dla grupy taryfowej wybranej przez Klienta w Umowie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat określone w Cenniku nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.
3.   O ile Klient nie wskaże odmiennego sposobu zarachowania dokonanej wpłaty, Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia wpłaty Klienta
w pierwszej kolejności na poczet przysługujących mu należności z tytułu opłat związanych z nieterminowym regulowaniem należności, następnie
na poczet opłaty za obsługę handlową, a pozostała kwota zostanie zarachowana na poczet pozostałych należności odpowiednio - za energię
elektryczną lub energię elektryczną i usługi jej dystrybucji.
4. Z wyjątkiem zmiany stawki podatku akcyzowego, Sprzedawca zastrzega, iż ceny energii elektrycznej i stawki opłat za obsługę handlową  
w okresie obowiązywania Umowy pozostaną bez zmian niezależnie od faktu uwzględnienia / bądź nie Klienta na listach odbiorców przemysłowych
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
lub ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), sporządzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji
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Energetyki (URE) i publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej URE na podstawie przepisów tych ustaw.
5. W przypadkach określonych w OWU lub w Umowie, w których Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kwoty OPR (Odszkodowanie
Płatne przy Rozwiązaniu), kwota ta obliczana będzie zgodnie z formułą wskazaną w Cenniku.
6. W przypadku zmiany przez Klienta grupy taryfowej zgodnie z zapisami Umowy, do rozliczeń za sprzedaną w ramach Umowy energię
elektryczną zostanie przyjęta cena energii elektrycznej dla grupy taryfowej C11, określona w Cenniku. Stawka opłaty za obsługę handlową
pozostaje bez zmian.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy.
Regulamin Oferty może być przyjęty jedynie bez zastrzeżeń.
Regulamin Oferty wiąże Klienta i Sprzedawcę od momentu zawarcia Umowy i obowiązuje przez okres na jaki została zawarta Umowa.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz OWU.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty STAŁA CENA z dnia 20.11.2015 r. - Cennik nr
Załącznik nr 2 do Regulaminu Oferty STAŁA CENA z dnia 20.11.2015 r. - Regulamin Programu „Pakiet Asystent” wraz z załącznikami
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