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CENNIK SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 01/2015/G
obowiązujący od 19 października 2015 r.

1. Cennik Sprzedaży Energii Elektrycznej nr 01/2015/G (dalej: Cennik Sprzedawcy) określa warunki sprzedaży energii elektrycznej 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 (dalej: 
Sprzedawca), na rzecz Odbiorców, którzy są stroną Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej lub Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej (dalej: Umowa) na warunkach 
niewynikających z Oferty Promocyjnej  Sprzedawcy.

2.  Cennik Sprzedawcy dotyczy Odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej G11, G12, G13 lub S11g przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej świadczącego usługi dystrybucji energii 

elektrycznej dla miejsca dostarczania energii elektrycznej określonego w Umowie.

3. Stawki Cennika Sprzedawcy:  

Grupa taryfowa Cena energii elektrycznej 
[zł brutto/kWh]

Opłata handlowa
[zł brutto/miesiąc]

G11, G11s, S11g 0,3484 9,90

G12, G12w, G12n,
G12e, G12g, G12r

Strefa dzienna 1): 0,4002
9,90

Strefa nocna 1): 0,2227

G13

Strefa przedpołudniowa 1): 0,3802

9,90Strefa popołudniowa 1): 0,5887

Strefa reszta doby 1): 0,2570

4.  Pozostałe warunki Cennika Sprzedawcy:

a)  Cennik Sprzedawcy przeznaczony jest dla odbiorcy końcowego, tj. Odbiorcy dokonującego zakupu energii elektrycznej wyłącznie na własny użytek, w celu zużycia jej w gospodarstwie 

domowym lub na potrzeby prowadzonej przez niego działalności zawodowej lub gospodarczej, z wyłączeniem zakupu energii elektrycznej w celu zużycia jej na potrzeby wytwarzania, 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, i niekorzystającego z Oferty Promocyjnej Sprzedawcy.

b)  Niniejszy Cennik Sprzedawcy obowiązuje Odbiorców przez okres nieoznaczony obowiązywania Umowy.

c) Opłata handlowa naliczana jest za każdy miesiąc obowiązywania Umowy, bez względu na to czy w danym miesiącu miał miejsce rzeczywisty pobór energii, czy też nie.

d)  Sprzedawca doręcza Odbiorcy na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w Cenniku Sprzedawcy, z wyprzedzeniem co najmniej jednego pełnego miesiąca 

kalendarzowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Odbiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. 

Powyższe nie wyłącza obowiązku Odbiorcy zapłaty za zakupioną energię elektryczną oraz za usługi świadczone przez Sprzedawcę. Odbiorca może wykonać prawo wypowiedzenia 

w najbliższym terminie wypowiedzenia od powiadomienia.

e)  W przypadku zmiany cen w aktualnie obowiązującym Cenniku Sprzedawcy lub wprowadzenia nowego Cennika Sprzedawcy w czasie trwania Okresu Rozliczeniowego, ilość energii 

elektrycznej sprzedanej Odbiorcy w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian lub nowego Cennika Sprzedawcy, może być wyliczona 

w oparciu o zadeklarowane przez Odbiorcę w Umowie roczne zużycie energii, o ile wolumen energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

f)  Ustalone ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1)  Zakres godzin, w których obowiązuje dana strefa, zgodny z Taryfą Operatora Sieci Dystrybucyjnej świadczącego usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorcy dla miejsca dostarczania
energii elektrycznej określonego w Umowie.


