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REGULAMIN PRODUKTU „NOWA ENERGIA G11 36”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

Produkt „Nowa Energia G11 36” (dalej jako „Produkt”) jest oferowany przez innogy
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000011733, NIP 525-00-00-794, wysokość kapitału zakładowego: 165
066 000 zł (wpłacony w całości) (dalej jako „Sprzedawca”).
Regulamin określa warunki i zasady Produktu, w tym zasady korzystania z Produktu
przez Klientów spełniających warunki opisane w § 2 niniejszego Regulaminu.
Produkt oferowany jest przez Sprzedawcę w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia
30.09.2019 r. Data wejścia w życie Umowy lub Aneksu na warunkach Produktu nie może
być późniejsza niż 31.12.2019 r.
Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji dla Klienta
Indywidualnego (dalej jako „Ogólne Warunki”), stanowiących załącznik do Kompleksowej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji dla
Klientów Indywidualnych.
§2
WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU

1.

Z Produktu mogą skorzystać Klienci spełniający łącznie wszystkie następujące warunki
a) są konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks
cywilny, pobierają energię z sieci niskiego napięcia w Grupie Taryfowej G11, oraz są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
b) w okresie oferowania Produktu przez Sprzedawcę:
i) są stroną obowiązującej Kompleksowej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
i Świadczenia Usług Dystrybucji dla Klientów Indywidualnych (dalej jako
„Umowa”) zawartej ze Sprzedawcą, w której wybrali Grupę Taryfową G11
i 6-miesięczny albo 12-miesięczny okres rozliczeniowy oraz zawrą aneks do tej
Umowy na warunkach Produktu (dalej jako „Aneks”), w którym zaakceptują
warunki Produktu oraz niniejszy Regulamin, albo
ii) zawrą ze Sprzedawcą Umowę, w której wybiorą Grupę Taryfową G11,
6-miesięczny albo 12-miesięczny okres rozliczeniowy i ofertę Produktu oraz
zaakceptują Regulamin,
c) w dniu zawarcia Umowy lub Aneksu na warunkach Produktu nie korzystają
z produktów lub ofert promocyjnych Sprzedawcy dla miejsca dostarczania energii
elektrycznej wskazanego w Umowie obowiązujących przez okres uniemożlwiający
wejście w życie Umowy lub Aneksu na warunkach Produktu zgodnie z §1 ust. 3 zd.
drugie.
§3
WARUNKI PRODUKTU

1.

2.

Wersja z dnia 20190719nr640

3.

Przez wskazany w §3 ust. 7 lub 8 czas oznaczony Sprzedawca dokonuje rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Klienta z zastosowaniem następujących cen i stawek
opłat:
a) ceny energii elektrycznej czynnej równej cenie tej energii określonej dla Grupy Taryfowej G11 w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy, z uwzględnieniem:
i) 10% upustu – stosowanego w rozliczeniach sprzedaży realizowanej
w roku 2019,
ii) 5% upustu - stosowanego w rozliczeniach sprzedaży realizowanej od
1.01.2020 r.,
przy czym w razie zmiany Taryfy Sprzedawcy poziom procentowy upustu pozostanie
zachowany;
b) stawki opłaty handlowej zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą Sprzedawcy;
Sprzedawca zobowiązuje się, że w przypadku zawarcia przez Klienta Umowy lub Aneksu
na warunkach Produktu, kupi gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej
z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii, poświadczających wytworzenie energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w ilości odpowiadającej ilości energii elektrycznej deklarowanej przez Klienta albo prognozowanej przez Sprzedawcę do zużycia przez Klienta
przez czas oznaczony wskazany w § 3 ust. 7 lub 8 poniżej.
Z tytułu realizacji przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej,
Klient zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Sprzedawcy opłaty w wysokości 8,99 zł
brutto miesięcznie. Opłata będzie uwzględniana na Dokumentach rozliczeniowych
wystawianych przez Sprzedawcę z tytułu realizacji Umowy na warunkach Produktu.
Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, naliczana jest począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Umowa lub Aneks na warunkach
Produktu wejdzie w życie

Wersja z dnia 20190719nr640

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Taryfa Sprzedawcy dostępna jest bezpłatnie w Salonach innogy oraz na stronach internetowych Sprzedawcy: www.innogy.pl.
Rozliczenia usług dystrybucyjnych odbywać się będą w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę OSD, zgodnie z obowiązującą Umową.
Zmiana Grupy Taryfowej na wniosek Klienta na inną niż G11 skutkować będzie rozliczaniem Klienta z zastosowaniem cen energii elektrycznej dla zmienionej Grupy Taryfowej
przewidzianych w aktualnej Taryfie Sprzedawcy, doręczonej przy zawarciu Umowy
lub w toku jej obowiązywania, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach i bez
uwzględniania upustu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) powyżej. W takiej sytuacji
okres obowiązywania warunków określonych w Regulaminie pozostaje bez zmian.
Pozostałe postanowienia Umowy lub Aneksu na warunkach Produktu, Taryfy Sprzedawcy, Ogólnych Warunków oraz niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczące
wypowiedzenia oraz kar, stosuje się.
Warunki określone w Regulaminie znajdują zastosowanie przez czas oznaczony 36
miesięcy od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) pkt ii) albo od dnia
zawarcia Aneksu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) pkt i).
W przypadku gdy w dniu zawarcia Aneksu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit b) pkt i), Klient
korzysta z innych produktów lub ofert promocyjnych Sprzedawcy, warunki określone
w niniejszym Regulaminie obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia obowiązywania tego produktu lub oferty, z zastrzeżeniem
§ 1 ust. 3 zdanie drugie.
Po upływie okresu, na jaki został zawarty Aneks na warunkach Produktu, obowiązują
postanowienia Umowy.
Po upływie okresu oznaczonego wskazanego w ust. 7 lub 8 powyżej, Umowa ulega
ona przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że Klient na co najmniej miesiąc przed
upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, złoży oświadczenie o rozwiązaniu
Umowy z końcem okresu oznaczonego, na jaki została zawarta. Sprzedaż energii elektrycznej po przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony będzie
odbywać się zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie i Ogólnych Warunkach oraz
według cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w aktualnie obowiązującej
Taryfie Sprzedawcy, właściwych dla Grupy Taryfowej, do której zakwalifikowany jest
Klient.
§4
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.
2.

3.

4.

Klient ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do wypowiedzenia Umowy na zasadach
określonych w Ogólnych Warunkach.
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem okresu, o którym
mowa w § 3 ust. 7 lub 8 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości 25 zł za każdy pełny miesiąc, licząc od miesiąca następującego
po dacie rozwiązania Umowy, pozostały do końca okresu wskazanego w § 3 ust. 7 lub
8 Regulaminu.
Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od naliczania kary umownej. W przypadku
zmiany Umowy, w tym zmiany Ogólnych Warunków, Regulaminu lub Taryfy Sprzedawcy
dokonywanej z inicjatywy Sprzedawcy, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę bez naliczania mu kary umownej.
Kara umowna, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie zapłacona w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Klienta wezwania do zapłaty
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r. i ma zastosowanie do Umów i Aneksów
zawartych na warunkach Produktu w okresie wskazanym w § 1 ust. 3 powyżej.
W przypadku zawarcia Umowy bądź Aneksu na warunkach Produktu niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Ogólnych
Warunków, Taryfy Sprzedawcy, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w sposób i w formie
właściwej dla zmian Ogólnych Warunków, zgodnie z postanowieniami Ogólnych
Warunków.
Treść niniejszego Regulaminu, szablonów Umowy i Aneksu oraz Ogólnych Warunków
dostępne są w siedzibie Sprzedawcy, Salonach innogy oraz na stronie internetowej
www.innogy.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz Ogólnych Warunków, a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – kodeks cywilny i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Produkt, którego warunki i zasady określa niniejszy Regulamin, nie łączy się z innymi
produktami lub ofertami Sprzedawcy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.

