
 

 

Regulamin Promocji „Energia na abonament” („Regulamin”) 

Wersja z dnia 18.12.2017 r. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Promocja „Energia na abonament” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1) („Polkomtel”) i 

skierowana do: 

a. osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny („Klient”), których Punkty Poboru Energii („PPE”) są przyłączone do sieci jednego z następujących 

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych („OSD”): innogy Stoen Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., ENEA 

Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel umowę 

kompleksową dla Odbiorców z Grup taryfowych G („Umowa") na okres 36 miesięcy liczony od rozpoczęcia 

świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel („czas oznaczony”), w ramach której wybiorą jedną z Grup 

taryfowych wskazanych w § 2 ust. 1, stając się Odbiorcami2) oraz aktywują Zieloną Fakturę na zasadach 

określonych w „Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dla energii elektrycznej (Zielona 

faktura)”,    

b. Klientów będących jednocześnie Abonentami Plusa3) lub Abonentami MIXPLUS4) lub Abonentami PlusMix5) lub 

Abonentami Mix6) lub  Abonentami Cyfrowego Polsatu S.A.7) („Abonenci”) lub Odbiorcami gazu8) lub Klientami 

PLUS BANK S.A., którzy: 

 są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych podpisanej z Polkomtel lub umowy o świadczenie 

usług zawartej z Cyfrowym Polsatem S.A. lub umowy kompleksowej dostarczania gazu zawartej z Polkomtel lub 

umowy o usługi bankowe zawartej z PLUS BANK S.A., 

 nie zalegają z płatnościami na rzecz Polkomtel lub Cyfrowego Polsatu S.A. lub są posiadaczami co najmniej 

jednego produktu bankowego w PLUS BANK S.A., 

 nie posiadają przedpłatowego Układu pomiarowo – rozliczeniowego, 

których PPE są przyłączone do sieci jednego z następujących OSD: innogy Stoen Operator sp. z o.o., PGE 

Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A., i którzy w czasie 

trwania Promocji zawrą z Polkomtel umowę kompleksową dla Odbiorców z Grup taryfowych G („Umowa") na okres 

36 miesięcy liczony od rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel („czas oznaczony”), w ramach 

której wybiorą jedną z Grup taryfowych wskazanych w § 2 ust. 1, stając się Odbiorcami2) oraz aktywują Zieloną 

Fakturę na zasadach określonych w „Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dla energii 

elektrycznej (Zielona faktura)”.   

2. Klienci zawierający Umowę w ramach Promocji zwani są dalej łącznie „Odbiorcami”.  

3. Do skorzystania z Promocji wystarczy przedstawienie dowodu osobistego oraz faktury rozliczeniowej za energię 

elektryczną wystawionej Odbiorcy przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej w ciągu ostatnich 6 

miesięcy przed dniem skorzystania z Promocji. 

4. Promocja trwa od  18.12.2017.r. do odwołania. 

§ 2 Uprawnienia Odbiorcy  

1. Odbiorca zawierający Umowę w ramach Promocji może wybrać Grupę taryfową G11, G12 lub G12w zgodnie z 

Cennikiem sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych G z dnia 10 

stycznia 2017 r. („Cennik”) oraz okres rozliczeniowy wynoszący 6 lub 12 miesięcy (dostępność okresu rozliczeniowego 

jest uzależniona od taryfy OSD, do którego przyłączony jest dany PPE), przy czym wybrana Grupa taryfowa musi być 

zbieżna z aktualnie posiadaną przez Odbiorcę. Ewentualne zmiany będą dokonywane po przeprowadzeniu przez 

Polkomtel Procedury Zmiany Sprzedawcy.   

2. W ramach Promocji Odbiorca może wybrać jeden spośród następujących pakietów kilowatogodzin energii elektrycznej: 

50 kWh, 100 kWh, 150 kWh, 200 kWh, 250 kWh, 300 kWh, 400 kWh, 500 kWh, 750 kWh, 1000 kWh, 1500 kWh, 2000 

kWh („Pakiet kWh”).   

 
                                                                        
1) z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał 
zakładowy 3.525.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe 
połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Odbiorca), e-mail: bok@plus.pl 
2) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G  
3) w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów 
zawartych przed 25.12.2014 r., lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów 
zawartych od 25.12.2014 r.)  
4) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS 
5) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix 
6) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Mix 
7) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu S.A., Regulaminu świadczenia usługi telekomunikacyjnej dostępu do internetu przez 
Cyfrowy Polsat S.A. dla Abonentów zawierających umowę w formie pisemnej lub elektronicznej lub w rozumieniu Regulaminu korzystania z Multioferty 
8) w rozumieniu Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Odbiorcy Będącego Konsumentem 



 

 

3. Odbiorcę w czasie oznaczonym obowiązuje cena 1 kWh energii elektrycznej dla wszystkich Pakietów kWh wynosząca:  

 

Grupa 

taryfowa  

Przez całą dobę 

za 1 kWh 

Strefy dzienne/szczytowe za 1 

kWh 

Strefy nocne/pozaszczytowe za 1 

kWh 

bez VAT  z VAT bez VAT  z VAT bez VAT  z VAT 

G11 0,2190 zł 0,2694 zł - - 

G12 
- 

0,2580 zł 0,3173 zł 0,1740 zł 0,2140 zł 

G12w 0,3030 zł 0, 3727 zł 0,1840 zł 0,2263 zł 

 

4. Dla Odbiorcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a), w ramach Promocji, przez cały okres świadczenia usługi 

kompleksowej na warunkach określonych w Umowie, promocyjna opłata handlowa będzie wynosiła 6 zł.  

5. Odbiorca może złożyć wniosek o zmianę wybranego Pakietu kWh na inny Pakiet kWh wskazany w ust. 2 powyżej. 

Zmiana Pakietu kWh zostanie uwzględniona począwszy od najbliższego Rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 2 

wystawionego po dniu złożenia wniosku o zmianę. Jeśli wniosek o zmianę zostanie złożony na 7 dni przed 

wystawieniem Rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 2, wówczas zmiana może zostać uwzględniona począwszy od 

kolejnego Rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 2.   

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową będą się odbywały zgodnie 

z Cennikiem. 

§ 3 Promocja „Prąd w programie smartDOM”  

1. Dla Odbiorcy spełniającego warunki opisane w § 1 ust. 1 lit. b), w ramach promocji „Prąd w Programie smartDOM”, 

promocyjna opłata handlowa będzie wynosiła 3 zł przez cały okres świadczenia usługi kompleksowej na warunkach 

określonych w Umowie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  

2. W przypadku Abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. i Klientów PLUS BANK S.A. warunkiem skorzystania z promocji „Prąd 

w  programie smartDOM” jest wyrażenie zgody na przekazywanie Polkomtel danych odpowiednio Abonenta Cyfrowego 

Polsatu S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A., lub danych Klienta PLUS BANK S.A. przez PLUS BANK S.A., a także na 

przetwarzanie przez Polkomtel przekazanych danych niezbędnych do skorzystania z promocji „Prąd w programie 

smartDOM”. Abonent Cyfrowego Polsatu S.A. lub Klient PLUS BANK S.A. może w każdym czasie odwołać udzieloną 

zgodę, przy czym odwołanie zgody w czasie oznaczonym spowoduje utratę prawa do korzystania z promocyjnej opłaty 

handlowej określonej w § 3 ust. 1 i w czasie oznaczonym będzie obowiązywać go promocyjna opłata handlowa w 

wysokości określonej w § 2 ust. 3. Zmiana nastąpi od nowego Okresu rozliczeniowego następującego po odwołaniu ww. 

zgody. 

§ 4 Sposób wystawienia Rachunków 

1. Okres rozliczeniowy wynosi, 6 lub 12 miesięcy (dostępność okresu rozliczeniowego jest uzależniona od taryfy OSD, do 

którego przyłączony jest dany PPE).  

2. W Okresie rozliczeniowym Odbiorcy za świadczoną usługę kompleksową wystawiane są raz w miesiącu Rachunki w 

wysokości odpowiadającej wybranemu Pakietowi kWh. Wysokość miesięcznego Rachunku za Pakiet kWh stanowi sumę 

iloczynów: (a) liczby kWh w Pakiecie kWh i stawki za 1 kWh energii elektrycznej, tj. w czasie oznaczonym stawki 

wskazanej w § 2 ust. 3 oraz (b) liczby kWh w Pakiecie kWh i stawki każdej ze zmiennych opłat dystrybucyjnych 

wskazanych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego („OSD”), do którego sieci przyłączony jest dany Punkt 

Poboru Energii Odbiorcy („PPE”). W przypadku Grup taryfowych G12, na potrzeby wyliczenia miesięcznego Rachunku 

za wybrany Pakiet kWh przyjmuje się zużycie energii elektrycznej 45% Pakietu kWh w strefie dziennej oraz 55% Pakietu 

kWh w strefie nocnej. W przypadku Grup taryfowych G12w, na potrzeby wyliczenia miesięcznego Rachunku za wybrany 

Pakiet kWh przyjmuje się zużycie energii elektrycznej 30% Pakietu kWh w strefie szczytowej oraz 70% Pakietu kWh w 

strefie pozaszczytowej. Termin płatności miesięcznego Rachunku za Pakiet kWh, o którym mowa w ust. 2, ustala się na 

25 dzień miesiąca, którego dotyczy miesięczny Rachunek za Pakiet kWh. Wysokość miesięcznego rachunku za pakiet 

kWh zostanie powiększona dodatkowo o opłatę handlową w wysokości wynikającej z § 2 ust. 4 a w przypadku Odbiorcy 

spełniającego warunki opisane w § 1 ust. 1 lit. b) w wysokości wynikającej z § 3 ust. 1. 

3. Do Rachunku, jako osobna usługa, doliczane będą także stałe opłaty dystrybucyjne OSD.    

4. Pakiet kWh stanowi prognozę miesięcznego zużycia energii elektrycznej, a po jego przekroczeniu opłaty za świadczoną 

usługę kompleksową będą naliczane według cen obowiązujących w Pakiecie kWh, tj. w czasie oznaczonym według 

stawek za 1 kWh energii elektrycznej wskazanych w § 2 ust. 3. 

5. Po zakończeniu Okresu rozliczeniowego Odbiorcy wystawiany jest Rachunek, w którym zostanie obliczona należność za 

dostarczoną energię elektryczną na podstawie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego przekazanych przez OSD 

oraz wskazana zostanie różnica pomiędzy tak obliczoną należnością a opłatami, o których mowa w ust. 2 i 3.  



 

 

6. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet płatności ustalonych na najbliższy Okres rozliczeniowy, o ile 

Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Ewentualna niedopłata zostanie doliczona do pierwszego Rachunku, o którym mowa w 

ust. 2.  

7. Po zakończeniu czasu oznaczonego, zasady dotyczące Rachunków określone w ust. 2 powyżej nie ulegną zmianie, przy 

czym w miejsce stawek opłaty handlowej wynikających z § 2 ust. 4 lub § 3 ust. 1 będzie stosowana stawka opłaty 

handlowej przewidziana w Cenniku..  

8. Polkomtel informuje, iż stałe opłaty dystrybucyjne OSD związane z Okresem rozliczeniowym wynoszącym, 6 lub 12 

miesięcy określone są w Taryfie OSD, do którego sieci przyłączony jest PPE Odbiorcy. 

 

§ 5 Dane osobowe 

1. Skorzystanie z promocji „Prąd w programie smartDOM” w ramach Promocji wiąże się z przekazywaniem przez Cyfrowy 

Polsat S.A. do Polkomtel lub przez PLUS BANK S.A. do Polkomtel danych, o których mowa w § 5 ust. 2 lub § 5 ust. 3, 

po wyrażeniu odpowiedniej zgody w zakresie, jaki jest potrzebny do skorzystania z promocji „Prąd w smartDOM”.  

2. Zakres danych osobowych, przekazywanych przez Cyfrowy Polsat S.A. do Polkomtel obejmuje:  

a) imię i nazwisko Abonenta Cyfrowego Polsatu S.A.,  

b) dane teleadresowe,  

c) numer PESEL,  

d) informacje o umowach zawartych z Cyfrowym Polsatem S.A., uprawniających do skorzystania z promocji „Prąd w 

programie smartDOM”, informacje o stanie rozliczeń z Cyfrowym Polsatem S.A. wynikających z umów 

uprawniających do skorzystania z promocji „Prąd w programie smartDOM”, 

e) dane powstałe wskutek przetwarzania ww. danych,  

z zastrzeżeniem, że dane takie przekazywane będą wielokrotnie, na bieżąco w czasie trwania promocji „Prąd w 

programie smartDOM”. 

3. Zakres danych, w tym danych osobowych, przekazywanych przez PLUS BANK S.A. do Polkomtel obejmuje: 

a) imię i nazwisko Klienta PLUS BANK S.A.,  

b) dane teleadresowe,  

c) numer PESEL,  

d) informacje o aktywnym korzystaniu z usług PLUS BANK S.A., tj. o posiadaniu minimum jednego produktu 

bankowego, 

e) dane powstałe wskutek przetwarzania ww. danych,  

z zastrzeżeniem, że dane takie przekazywane będą wielokrotnie, na bieżąco w czasie trwania promocji „Prąd w 

programie smartDOM”. 

4. Polkomtel staje się administratorem danych, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 5 ust. 2 z chwilą przekazania ich 

odpowiednio przez Cyfrowy Polsat S.A. lub PLUS BANK S.A. Dane te dane są przetwarzane przez Polkomtel w celu 

realizacji promocji „Prąd w programie smartDOM” oraz archiwizacji. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Okresu rozliczeniowego na Okres rozliczeniowy inny niż określony w § 3 ust. 1, spowoduje utratę warunków 

promocyjnych określonych w Regulaminie, a w szczególności naliczenie ceny 1 kWh energii elektrycznej w wysokości 

określonej w Cenniku.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się Regulamin świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel 

Sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G.  

 

Errata do Wyciągu  z taryf OSD obowiązujących od stycznia 2017r.  (dot. Stawek Innogy Stoen Operator sp. z o.o.) 

1. Błędna wartość  

w tabeli: 

„Grupa 

taryfowa G11, 

G12, G12w” w 

pozycji: 

„Składnik 

zmienny stawki 

sieciowej” dla 

Grupy taryfowej 

G11 

jednostrefowy. 

G12 i G12w 

dzienny i nocny  

 Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

zmienny stawki sieciowej” dla Grupy 

taryfowej G11 - „0,1386”. 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

zmienny stawki sieciowej” dla Grupy 

taryfowej G12 dzienny – „0,1506” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

zmienny stawki sieciowej” dla Grupy 

taryfowej G12 nocny – „0,0328” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

zmienny stawki sieciowej” dla Grupy 

taryfowej G12w dzienny – „0,1521” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

zmienny stawki sieciowej” dla Grupy 

Zmiana - powinno być: „Składnik zmienny 

stawki sieciowej” dla Grupy taryfowej G11 - 

„0,1358”. 

 

Zmiana - powinno być: „Składnik zmienny 

stawki sieciowej” dla Grupy taryfowej G12 

dzienny  - „0,1476”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik zmienny 

stawki sieciowej” dla Grupy taryfowej G12 

nocny  - „0,0321”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik zmienny 

stawki sieciowej” dla Grupy taryfowej G12w 

dzienny  - „0,1491”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik zmienny 



 

 

taryfowej G12w nocny – „0,0637” 

 

stawki sieciowej” dla Grupy taryfowej G12w 

nocny  - „0,0624”. 

 

 

2.  Błędna wartość  

w tabeli: 

„Grupa 

taryfowa G11, 

G12, G12w” w 

pozycji: „ 

składnik stały 

stawki 

sieciowej:  

instalacja 1 

fazowa 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

stały stawki sieciowej instalacja 1 fazowa” 

dla Grupy taryfowej G11 – „5,42” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

stały stawki sieciowej instalacja 1 fazowa” 

dla Grupy taryfowej G12 – „5,42” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

stały stawki sieciowej instalacja 1 fazowa” 

dla Grupy taryfowej G12w – „5,42” 

 

 

Zmiana - powinno być: „Składnik stały stawki 

sieciowej instalacja 1 fazowa” dla Grupy 

taryfowej G11 - „5,38”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik stały stawki 

sieciowej instalacja 1 fazowa” dla Grupy 

taryfowej G12 - „5,38”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik stały stawki 

sieciowej instalacja 1 fazowa” dla Grupy 

taryfowej G12w - „5,38”. 

 

 

 

3. Błędna wartość  

w tabeli: 

„Grupa 

taryfowa G11, 

G12, G12w” w 

pozycji: „ 

składnik stały 

stawki 

sieciowej:  

instalacja 3 

fazowa 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

stały stawki sieciowej instalacja 3 fazowa” 

dla Grupy taryfowej G11 – „9,38” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

stały stawki sieciowej instalacja 3 fazowa” 

dla Grupy taryfowej G12 – „9,38” 

Dotychczasowa treść - jest: „Składnik 

stały stawki sieciowej instalacja 3 fazowa” 

dla Grupy taryfowej G12w – „9,38” 

 

Zmiana - powinno być: „Składnik stały stawki 

sieciowej instalacja 3 fazowa” dla Grupy 

taryfowej G11 - „9,31”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik stały stawki 

sieciowej instalacja 3 fazowa” dla Grupy 

taryfowej G12 - „9,31”. 

Zmiana - powinno być: „Składnik stały stawki 

sieciowej instalacja 3 fazowa” dla Grupy 

taryfowej G12w - „9,31”. 

Errata do Regulaminu świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup 

taryfowych G (dla Odbiorców zawierających umowę kompleksową od 10.01.2017 r.)   

Błędne 

oznaczenie 

numerów 

załączników 

w § 11 ust. 4. 

Błędne 

oznaczenie 

numerów 

załączników w 

§ 11 ust. 4. 

Błędne oznaczenie numerów 

załączników w § 11 ust. 4. 

Zmiana - powinno być: „4. (…) W przypadku 

udzielenia przez Odbiorcę pełnomocnictwa 

ze wskazaniem wybranego sprzedawcy 

rezerwowego, pełnomocnictwo to stanowi 

Załącznik nr 4A do Umowy.” 

 


