Po Prostu Energia S.A
Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

tel. 22 32 33 333
info@poprostuenergia.pl
www.poprostuenergia.pl

ver.3

ZAŁĄCZNIK NR 6
REGULAMIN „OFERTY EKO” Z DNIA 31.01.2019 R.
§ 1.

Postanowienia Ogólne
1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oferty „Eko oferta" ( „Oferta”) znajdującej zastosowanie do
umów sprzedaży energii elektrycznej („Umowy”) zawartych w ramach Oferty pomiędzy Po Prostu Energia S.A. z
siedzibą w Warszawie („Sprzedawca”) a Odbiorcami posiadającymi status Odbiorców w gospodarstwach
domowych
(„Odbiorcy”).

2.

Oferta objęta Regulaminem obowiązuje do 31.12.2019 r. lub do czasu jej wycofania lub zmiany przez Sprzedawcę.
Skorzystanie przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie
wymaga p
odania 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 Ogólnych Warunkach Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Firm („OWU”).

§ 2.

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

dokonują zakupu Energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym,

e.

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

f.

są przyłączeni do sieci OSD, z którymi Sprzedawca ma podpisane obowiązujące generalne umowy
dystrybucji, umożliwiające realizację Umowy,

g.

nie posiadają zadłużenia wobec Sprzedawcy.

§ 3.

Warunki Oferty
1.

W ramach Oferty Sprzedawca oferuje Odbiorcy:
a.

cenę Energii na okres 12 kolejnych miesięcy jej dostaw, zgodną z cennikiem zawartym poniżej –
z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 5 OWU,

b.

miesięczną Opłatę Handlową przez okres 12 kolejnych miesięcy dostaw Energii, zgodną z cennikiem
zawartym poniżej,

Cena energii
elektrycznej
Netto
od 1 miesiąca
Okresu Sprzedaży
do 31.12.2019

235 PLN/MWh

Netto
od 01.01.2020 do
31.12.2020

499 PLN/MWh

Opłata handlowa
Brutto

289,05 PLN/MWh

Netto
0 PLN

Brutto

Netto

613,77 PLN/MWh

19 PLN

Brutto
0 PLN

Brutto
19 PLN
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zapewnienie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł
energii w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. 2017, poz. 1148), poświadczających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii („Gwarancja OZE”) dla 100% planowanego rocznego zużycia energii elektrycznej Odbiorcy,
określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, z zaokrągleniem w górę do 1 MWh.

2.

Sprzedawca (lub upoważniony przez niego podmiot) w ramach Oferty zobowiązuje się najpóźniej do zakończenia pierwszego miesiąca Okresu Sprzedaży nabyć Gwarancje OZE w ilości wskazanej w ust. 1 lit. c
powyżej. Dokument potwierdzający przekazanie Odbiorcy Gwarancji OZE, o których mowa w zdaniu poprzednim
zostanie udostępniony Odbiorcy za pośrednictwem Elektronicznej Formy Korespondencji.

3.

Jeżeli udostępnienie Odbiorcy dokumentu potwierdzającego przekazanie Gwarancji Pochodzenia zgodnie
z ust. 2 powyżej, będzie wymagało udzielenia przez Odbiorcę wobec Prezesa URE lub Towarowej Giełdy Energii S.A. dodatkowych zgód lub złożenia dodatkowych oświadczeń (w szczególności wynikających z Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia z Odnawialnych Źródeł Energii prowadzonego przez Towarową Giełdę
Energii S.A.), innych niż określone w Załączniku nr 1, Odbiorca udzieli takich zgód lub złoży takie oświadczenia,
pod rygorem braku możliwości udostępnienia Odbiorcy tego dokumentu.

4.

Odbiorca, który zawarł umowę w ramach Oferty uprawniony jest do korzystania z certyfikatu wystawionego
przez Sprzedawcę zaświadczającego, że Odbiorca wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i korzysta
z oferty Sprzedawcy, w zakresie które j100% zgłoszonego zużycia energii elektrycznej objęte jest Gwarancjami
OZE („Certyfikat”). Certyfikat zostanie Odbiorcy udostępniony za pośrednictwem Elektronicznej Formy Korespondencji najpóźniej z dniem rozpoczęcia Okresu Sprzedaży.

§ 4.

Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2019 R..

2.

Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy.

3.

Regulamin i Oferta mogą być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń.

4.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Umowy lub OWU.

5.

Załącznikiem do Oferty, stanowiącym jej integralną część, jest zgoda Odbiorcy na poinformowanie
Towarowej Giełdy Energii S.A. o przekazaniu Gwarancji Pochodzenia.

6.

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