OFERTA PROMOCYJNA „GWARANCJA STAŁEJ CENY ZA PRĄD”

1. Oferta Promocyjna „Gwarancja stałej ceny za prąd” nr 025/17/PU (dalej: Oferta Promocyjna) określa promocyjne warunki sprzedaży energii elektrycznej w ramach Usługi Kompleksowej
przez Orange Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000363611, NIP: 5272636714, REGON: 142578335, o kapitale zakładowym w wysokości 12 023 000,00 PLN (dalej: Sprzedawca) na rzecz Odbiorców, którzy zawrą ze Sprzedawcą
Umowę Kompleksową dla Energii Elektrycznej (dalej: Umowa Kompleksowa) na zasadach niniejszej Oferty Promocyjnej.
2. Oferta Promocyjna jest ważna od 6.11.2017 r. do 30.06.2018 r. Upływ terminu ważności Oferty Promocyjnej nie wpływa na prawa nabyte przez Odbiorców w okresie jej ważności.
3. Oferta Promocyjna jest adresowana do Odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej G11, G12 lub G13, dla których usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczy innogy Stoen
Operator Sp. z o.o., Energa-Operator S.A., PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A. lub ENEA Operator Sp. z o.o. i których obecnym sprzedawcą energii elektrycznej nie jest Orange
Energia Sp. z o.o. Oferta nie dotyczy Odbiorców, dla których usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczy innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
4. Sprzedawca gwarantuje i zapewnia Odbiorcę, że przed upływem okresu wskazanego w pkt 6 poniżej, ceny energii elektrycznej, określone w tabeli w pkt 5 poniżej nie ulegną zmianie, z
zastrzeżeniem postanowień pkt 10 poniżej.
5. Ceny energii elektrycznej oraz opłatę z tytułu gwarancji niezmienności ceny energii elektrycznej obowiązujące w okresie 48 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia Usługi Kompleksowej,
określa poniższa tabela:

Grupa taryfowa

Jedna stawka przez całą dobę dla wszystkich taryf

Miesięczna opłata
z tytułu gwarancji
niezmienności ceny
energii elektrycznej:

G11, G11s, S11g,
G12, G12e, G12g,
G12w, G12r, G12n,
G13

0,2350 zł netto /kWh
0,2891 zł brutto/kWh

3,98 zł netto/miesiąc
4,90 zł brutto/miesiąc

6. Warunkiem stosowania cen i stawek opłat określonych w tabeli w pkt 5 powyżej jest zawarcie przez Odbiorcę Umowy Kompleksowej na czas oznaczony 48 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia
Usługi Kompleksowej.
7. Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym, tj. Odbiorcy dokonującego zakupu energii elektrycznej wyłącznie na własny użytek, w celu zużycia
jej w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem zakupu energii elektrycznej w celu zużycia jej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
8. Oferta Promocyjna nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną Odbiorcom przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (dalej: „OSD”). Opłaty z tytułu świadczenia usług
dystrybucji są zgodne z aktualną Taryfą OSD. Informacje o obowiązującej Taryfie OSD, w tym o opłatach za utrzymanie systemu dystrybucyjnego podane są na stronach internetowych OSD
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki www.bip.ure.gov.pl.
9. Niniejsza Oferta Promocyjna obowiązuje Odbiorców przez okres oznaczony obowiązywania Umowy Kompleksowej.
10. W związku z zawarciem Umowy Kompleksowej na warunkach niniejszej Oferty Promocyjnej, w przypadku rozwiązania Umowy Kompleksowej przez Odbiorcę przed upływem okresu na jaki
została zawarta ta Umowa, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, o jaki został skrócony okres obowiązywania Umowy
Kompleksowej.
11. Sprzedawca ma prawo zmiany warunków niniejszej Oferty Promocyjnej, jeżeli konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiany stawki podatku
od towarów i usług stosowanej dla towarów lub usług objętych Umową Kompleksową lub zmiany podatku akcyzowego.
12. Ceny brutto objęte niniejszą Ofertą Promocyjną zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
13. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej obowiązujące w Orange
Energia Sp. z o.o. dla odbiorców z grup taryfowych G lub odpowiednio Ogólnych Warunków Sprzedaży Energii Elektrycznej obowiązujące w Orange Energia Sp. z o.o. (oba zwane dalej „OWU”)
oraz Cennika.
14. Oferta Promocyjna stanowi Załącznik do Umowy Kompleksowej.
15. Podpisując Umowę Kompleksową Odbiorca potwierdza, że spełnia warunki niezbędne do skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej.
16. Oferta Promocyjna dostępna jest wyłącznie w przypadku zawierania Umowy Kompleksowej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tj. Dz.U. z 2017 poz. 683 ze zm.).
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