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ZAŁĄCZNIK NR 6
REGULAMIN OFERTY „RODZINA PLUS 500” Z DNIA 17.09.2018 r.
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oferty „Rodzina Plus 500” („Oferta”) znajdującej zastosowanie do umów sprzedaży energii elektrycznej („Umowy”) zawartych w ramach Oferty pomiędzy Po Prostu
Ener-gia S.A. z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) a Odbiorcami w gospodarstwach domowych
(„Odbiorcy”).

2.

Oferta objęta Regulaminem obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. lub do czasu jej wycofania lub zmiany przez
Sprzedawcę. Skorzystanie przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga podania przyczyny i pozostaje bez wpływu na warunki Oferty przyjętej przez Odbiorcę przed jej wycofaniem lub zmianą, a także na moc wiążącą Umów zawartych na warunkach określonych w Regulaminie.

3.

Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Umowie lub OWU.

§ 2.

Adresaci Oferty
Z Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a.

dokonują zakupu Energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym,

c.

zawrą ze Sprzedawcą Umowę na czas określony obejmujący 12 miesięcy dostaw Energii
w ramach Oferty,

b.

d.
e.

gospodarstwo domowe Odbiorcy liczy co najmniej 2 osoby (Odbiorca zawierając Umowę potwierdza ten fakt i nie będzie on przedmiotem odrębnej weryfikacji Sprzedawcy),

są przyłączeni do sieci OSD, z którymi Sprzedawca ma podpisane obowiązujące generalne
umowy dystrybucji, umożliwiające realizację Umowy,
nie posiadają zadłużenia wobec Sprzedawcy.

§ 3.

Warunki Oferty
1.

W ramach Oferty Sprzedawca oferuje Odbiorcy:
a.
b.

stałą cenę Energii przez okres 12 kolejnych miejscy jej dostaw, zgodną z cennikiem zawartym poniżej – z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 5 OWU.
stałą miesięczną opłatę handlową przez okres 12 kolejnych miesięcy dostaw Energii, zgodną
z cennikiem zawartym poniżej – z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany wyłącznie w przypadku
zmiany przez Odbiorcę sposobu doręczania Dokumentów Rozliczeniowych,

Cena energii
elektrycznej
Netto

Od 1 do 12 miesiąca
Okresu Sprzedaży

0,3590 zł/kWh

Opłata Handlowa
Brutto

0,4416 zł/kWh

Netto

Brutto

8,05 zł

9,90zł
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100% upustu na cenę Energii dla pierwszych 500 kWh odebranych przez Odbiorcę w okresie nie
dłuższym niż 8 kolejnych miesięcy od rozpoczęcia sprzedaży Energii w ramach Oferty („Upust”).

2.

Łączna wartość Upustu nie może przekroczyć iloczynu ilości odebranej przez Odbiorcę energii elektrycznej
w okresie pierwszych 8 miesięcy realizacji Umowy w ramach Oferty (maksymalnie 500 kWh) i jednostkowej
ceny Energii (zł/kWh) obowiązującej Odbiorcę, tj. maksymalnie kwoty 220,80 zł brutto.

3.

Podstawą naliczenia Upustu będzie ilość Energii rzeczywiście odebrana przez Odbiorcę. W przypadku Odbiorców, których okres rozliczeniowy wskazany w Umowie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, do czasu rozliczenia rzeczywistej ilości odebranej Energii, Sprzedawca naliczy szacowaną wielkość Upustu na podstawie
prognozowanego zużycia i uwzględni go w Harmonogramie płatności.

4.

Upust naliczany jest łącznie dla Energii odebranej przez Odbiorcę we wszystkich Punktach Poboru Energii
objętych jedną Umową.

5.

W przypadku odebrania przez Odbiorcę w okresie pierwszych 8 miesięcy realizacji Umowy mniej niż 500
kWh Energii, uprawnienie do naliczenia Upustu w niewykorzystanej części wygasa. Odbiorcy nie przysługuje
żaden ekwiwalent za niewykorzystaną część Upustu.

6.

Upust nie dotyczy należności innych niż cena energii, to jest nie obejmuje w szczególności opłat
pobieranych przez OSD i Opłaty handlowej.

7.

Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, o którym mowa w § 13 OWU, w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez Odbiorcę przed upływem okresu na jaki została ona zawarta, wypowiedzenia Umowy przez
Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub zawarcia przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii
elektrycznej bądź umowy kompleksowej z innym sprzedawcą (bez wypowiedzenia Umowy), której realizacja
przez OSD rozpocznie się przed upływem ww. okresu, Odbiorca na wezwanie Sprzedawcy zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości udzielonego Upustu. Odszkodowanie będzie płatne w terminie
14 dni od otrzymania przez Odbiorcę stosownego dokumentu księgowego.

§ 4.
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2018 r..

2.

Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy.

3.

Regulamin i Oferta mogą być przyjęty jedynie bez zastrzeżeń.

4.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Odbiorcy w gospodarstwie
do-mowym.

5.

W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy lub OWU, stosuje
się Regulamin.
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