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1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych C (dalej „Umowy”)
zawartych pomiędzy Orange Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Orange Energia”, a Odbiorcą w ramach
oferty 004/20 „Energia z Gwarancją dla Firm”, zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”.

1.2.

Oferta Promocyjna skierowana jest do podmiotów, które:
1)

odbierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia na własny użytek w celu zużycia jej w innym celu niż na potrzeby
gospodarstwa domowego i w okresie trwania Oferty Promocyjnej podpiszą z Orange Energia Umowę na czas określony –
na okres obejmujący 24 miesiące dostaw energii elektrycznej, w ramach której wybiorą jedną z taryf wskazanych w Cenniku
sprzedaży energii elektrycznej Orange Energia Sp. z o.o. z dnia 15 lutego 2018 r. dla Odbiorców z Grup taryfowych C (dalej
"Cennik");

2)

są przyłączone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej, z którymi Orange ma podpisane
obowiązujące generalne umowy dystrybucji umożliwiające realizację Umowy;

3)

przed podpisaniem Umowy udostępnią Orange Energia do wglądu swoją fakturę VAT lub inny dokument księgowy dotyczący
rozliczeń za energię elektryczną nie starszy niż 6 miesięcy (dalej „Faktura VAT”), w celu weryfikacji średniego rocznego
zużycia energii

- zwanych dalej „Odbiorcami”.
1.3.

Warunki Promocyjne opisane w Regulaminie obowiązują Odbiorców, którzy złożą zamówienie w okresie od dnia 01 lutego 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r.

1.4.

Orange Energia zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty Promocyjnej przed terminem wskazanym w punkcie 1.3.
Skorzystanie przez Orange Energia z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na moc wiążącą
Umów zawartych na warunkach określonych w Regulaminie przed wycofaniem Oferty Promocyjnej.
Korzyści dla Odbiorcy

2.

W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca uzyskuje:
2.1

zwolnienie z Opłaty aktywacyjnej określonej w Cenniku,

2.2

promocyjne stawki za 1 kWh energii elektrycznej w grupach taryfowych C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b, C22w, C23
po wykorzystaniu Upustu, którego wartości określa poniższa Tabela 1:
Tabela 1.

Stawki promocyjne sprzedaży energii elektrycznej w Grupach taryfowych C:

Taryfa

Opłata

C11
C21
C12a
C12b
C22a
C22b
C22w

J.m.

Stawka netto

całodobowa

zł/kWh

0,3590

strefa szczytowa

zł/kWh

0,3590

strefa pozaszczytowa

zł/kWh

0,3590
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Tabela 1. cd.
Stawki promocyjne sprzedaży energii elektrycznej w Grupach taryfowych C:

2.3.

Taryfa

Opłata

C23

J.m.

Stawka netto

strefa szczytu przedpołudniowego

zł/kWh

0,3590

strefa szczytu popołudniowego

zł/kWh

0,3590

strefa pozaszczytowa

zł/kWh

0,3590

Po upływie 24 miesięcy dostaw energii Umowa zostaje przekształcona w umowę zawartą na czas nieokreślony wg warunków
z ostatniego dnia obowiązywania Oferty Promocyjnej chyba, że Umowa stanowi inaczej.

2.4.

Promocja może być łączona z innymi promocjami Orange Energia, z wyłączeniem promocji dla ofert sprzedaży energii
elektrycznej, chyba, ze regulamin danej oferty promocyjnej stanowi inaczej.

3.

Opłaty

3.1.

Odbiorca jest obowiązany uiszczać Opłatę Miesięczną w wysokości 9,99 zł netto od pierwszego miesiąca obowiązywania Umowy.

3.2.

W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy przed upływem okresu jej obowiązywania, Odbiorca
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Orange Energia odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość należności za
energię elektryczną, jaką Klient zobowiązany byłby uiścić za okres równy ilości miesięcy kalendarzowych, pomiędzy dniem
rozwiązania Umowy, a dniem, do którego Umowa miała obowiązywać (wliczając miesiące niepełne), zgodnie ze stawką 250 zł
netto za 1 MWh, przy zużyciu obliczonym proporcjonalnie do planowanego rocznego zużycia, określonego w Umowie.

3.3.

W przypadku, gdy Orange Energia będzie zobowiązana stosować Taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, rozliczenia za odebraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie Orange
Energia, (która będzie wówczas również stanowiła integralną część Umowy) zgodnie z taryfą wskazaną w Umowie.

3.4.

Ceny i stawki opłat określone w Regulaminie są cenami netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia rachunku.

3.5. Ceny określone w pkt. 2.2. Tabela 1 zawiera:
a.

koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej (w tym niezbilansowanej energii elektrycznej),

b.

koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach
energii, koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciepła oraz koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw efektywności energetycznej,

c.

podatek akcyzowy.

W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku akcyzowego lub pojawienia się dodatkowego obowiązku związanego z zakupem i
umorzeniem świadectw, nieobjętym w pkt. 3.5 lit. b. Orange Energia uwzględni tę zmianę poprzez stosowne obniżenie lub podniesienie
ceny energii elektrycznej w trybie określonym w OWU. W takim przypadku zmiana ceny energii elektrycznej nie będzie jednak stanowić
podstawy do rozwiązania Umowy przez Odbiorcę bez uiszczenia odszkodowania, o którym mowa w punkcie 3.2.
4.

Postanowienia końcowe

4.1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2020 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych w okresie obowiązywania
Oferty Promocyjnej wskazanym w punkcie 1.3. powyżej oraz w ramach Oferty Promocyjnej.

4.2.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy lub Ogólnych
Warunków Umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange Energia oraz Cennika.

4.3.

Pojęcia pisane z wielkiej litery niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie, OWU lub Cenniku.

4.4.

W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, OWU lub Cennika stosuje się Regulamin

2z2
Regulamin oferty promocyjnej „Energia z Gwarancją dla Firm”

