CENNIK PROMOCYJNY
NOWA ENERGIA G12 – NE/G12/06/21

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

Cennik Promocyjny określa w szczególności:
1.1 ceny energii elektrycznej (stawki stałe lub stawki zmienne);
1.2 stawki opłat dodatkowych
1.3 bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorcy
Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek, opłat i zasad ich stosowania
określonych w Taryfie OSD.
§2
CENY (W POLSKICH ZŁOTYCH)

Poniższa tabela zawiera wykaz cen za miesięczną Opłatę Handlową oraz stawek za energię elektryczną zużytą przez Odbiorcę
w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy.
Grupa taryfowa: G12
Strefa czasowa: Dzień/Noc

Energia Elektryczna
Cena energii elektrycznej za 1 kWh pobrany w danym roku kalendarzowym

Okres poboru energii elektrycznej

netto
Przez cały okres
obowiązywania Umowy

Dzień

VAT

brutto

0,4300

0,5289
23%

Noc

0,3500

0,4305

Opłata Handlowa
Okres poboru energii
elektrycznej
Przez cały okres
obowiązywania Umowy

Długość Okres Rozliczeniowego

Miesięczna Opłata Handlowa

1 miesięczny Okres Rozliczeniowy

netto
22,00

2 miesięczny Okres Rozliczeniowy
6 miesięczny Okres Rozliczeniowy
12 miesięczny Okres Rozliczeniowy

20,00
18,00
16,00

VAT

23%

brutto
27,06
24,60
22,14
19,68

W przypadku wyboru przez Odbiorcę e-faktury, miesięczna Opłata Handlowa ulega obniżeniu o 4,00 zł netto (4,92 zł brutto), przez
cały okres korzystania z usługi e-Faktura przez Odbiorcę.

1.

Z Cennika Promocyjnego mogą korzystać Odbiorcy posiadający dwustrefowy Układ pomiarowo-rozliczeniowy i zużywający
energię elektryczną na potrzeby wiejskich i miejskich gospodarstw domowych oraz pomieszczeń gospodarczych, związanych
z prowadzeniem tych gospodarstw, z wyłączeniem przedpłatowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych.
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§3
KRYTERIA KWALIFIKACJI ODBIORCÓW
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§4
ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wysokość opłaty za energię elektryczną zużytą w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości zużytej energii
elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Układzie pomiarowo-rozliczeniowym
i cen energii elektrycznej określonej w § 2 Cennika Promocyjnego.
Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości wynikającej z § 4 ust. 1 oraz Opłaty Handlowej
określonej w § 2 Cennika Promocyjnego pomnożonej przez liczbę miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.
Miesięczna Opłata Handlowa jest pobierana w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc sprzedaży energii elektrycznej.
Opłata za zlecenie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej, naliczana będzie zgodnie z zatwierdzaną
Taryfą OSD.
Ceny energii elektrycznej określone w § 2 uwzględniają koszt dokonywania bilansowania handlowego.
Standardowy podział doby dla dwustrefowych Układów pomiarowo-rozliczeniowych na strefy czasowe jest następujący:
Dzień: godziny od 6:00 do 13:00; od 15:00 do 22:00
Noc: godziny od 22:00 do 6:00; od 13:00 do 15:00
i obowiązuje przez wszystkie dni tygodnia.
§5
BONIFIKATY I UPUSTY

1.

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy przysługują bonifikaty
w następującej wysokości:
a) za nie przyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy – w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia lub reklamacji Odbiorcy, określonego w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”;
b) za nie udzielenie, na pisemne żądanie Odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz Cennika Standardowego
i aktualnych cenników promocyjnych - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;
c) za przedłużenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń
i udzielania odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nieregulowanych Cennikiem Promocyjnym mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy
i Ogólnych Warunków Umowy.
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1.

