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SMART TORUŃ 
 
Definicje, którymi posługujemy się w regulaminie, mają takie znacznie, jakie nadaliśmy im w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej 
dla konsumentów (OWU). 

 

 

 
 

 

 

 1. Możesz skorzystać z naszej oferty, jeśli: 

a) pomiędzy 1 stycznia 2021 roku a 31 marca 2021 roku złożysz Wniosek o przystąpienie do naszej oferty “SMART TORUŃ”,  

w którym wyrazisz zgody w nim zawarte oraz wskażesz swój adres e-mail; 

b) masz zawartą z nami umowę kompleksową;  

c) podpisywałeś umowę na udział projekcie “SMART TORUŃ – pilotażowe wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych przez 

Grupę kapitałową ENERGA”; 

d) jesteś konsumentem, który korzysta z usług dystrybutora [1];  

e) masz jedno- lub dwustrefową grupę taryfową [2]; 

f) nie korzystasz z licznika przedpłatowego ani nie korzystasz z oferty “Rozliczenia rzeczywiste”; 

g) nie jesteś prosumentem; 

h) nie zalegasz nam z płatnościami. 
   

 2. Będziesz korzystać z warunków naszej oferty przez 12 miesięcy liczonych od pierwszego okresu rozliczeniowego po złożeniu 

Wniosku, o którym mowa w pkt 1 lit a) powyżej. 

3. Rozliczenia wynikające z dotychczas zawartej umowy kompleksowej nie ulegają zmianie. 

4. W ramach naszej oferty, będziemy wykonywać symulacje cen za sprzedany Tobie prąd (pozycja na fakturze: rozliczenie sprzedaży 

energii elektrycznej - energia czynna) na podstawie zużycia prądu według 4 stref zgodnie z tabelami nr 1 i 2. Będziemy to robić na 

podstawie Twoich danych pomiarowych z licznika prądu otrzymywanych od dystrybutora, na podstawie wyrażonej przez Ciebie 

zgody. 
 

Tabela nr 1 

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4 

zł/kWh 

0,5599  0,4499 0,3399 0,1999  

 

Powyższe ceny prądu są poglądowymi cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy), które 

zastosowane będą do wykonania symulacji. Ceny te nie mają zastosowania do rozliczeń wynikających z umowy kompleksowej.   

 

Tabela nr 2 - Opis stref wskazanych w tabeli nr 1: 

Numer strefy Od 1 kwietnia do 31 maja 
 i od 1 sierpnia do 30 września 

Od 1 czerwca do 31 lipca Od 1 października do 31 marca 

Poniedziałek – piątek 

1 700 –1300 700 –1300 700 –1300 

2 1900 –2200 2100 –2200 1600 –2100 

3 500 –700 
1300 –1900 
2200 –100 

500 –700 
1300 –2100 
2200 –100 

500 –700 
1300 –1600 
2100 –100 

4 100 –500 100 –500 100 –500 

Sobota 

3 500 –100 500 –100 500 –100 

4 100 –500 100 –500 100 –500 

Niedziela 

4 Cała doba 

 
 

 

   

 

   

 [1] ENERGA-OPERATOR S.A. 

[2] 
Nasza oferta dotyczy Cię, jeśli kwalifikujesz się – zgodnie z taryfą dystrybutora – do grupy taryfowej G. Nasza oferta nie dotyczy tych, którzy chcą skorzystać 

z taryfy antysmogowej (grupa taryfowa G12as u dystrybutora) lub eTaryfy. 
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 5. Symulacja dotyczy cen za energię czynną i nie dotyczy opłaty handlowej ani rozliczenia dystrybucji. Pozostałe składowe faktury, 

którą otrzymujesz, nie będą brane pod uwagę w wykonywanych symulacjach. Symulacja opłat będzie dotyczyła okresu 

rozliczeniowego zgodnie z otrzymaną przez Ciebie fakturą.  

6. W ramach naszej oferty prześlemy Ci na wskazanego przez Ciebie e-maila symulację. 

7. Symulacji dokonamy nie później niż w ciągu miesiąca od daty wystawienia faktury. 

8. Jeśli wartość wykonananej symulacji będzie niższa niż wartość energii czynnej na otrzymanej przez Ciebie fakturze nagrodzimy Cię 

premią w wysokości określonej symulacją, czyli różnicą między wartością brutto energii czynnej na otrzymanej fakturze a wykonaną 

symulacją. Suma przyznanych Tobie łącznie premii, które możesz otrzymać w ramach naszej oferty może wynieść maksymalnie 

2000 zł. 

9. W przypadku nieprzekazania przez dystrybutora danych z licznika prądu koniecznych do wykonania symulacji, symulacja zostanie 

wykonana po otrzymaniu tych danych, nie później niż w ciągu 30 dni. Wartość świadczeń, które otrzymasz w ramach naszej oferty, 

jest zwolniona z opodatkowania [3]. 
   

 

10. Poprzez premię rozumie się nagrodę pieniężną, której przyznanie odbywa się poprzez zwiększenie Twojego salda rozliczeniowego 

w systemie, w którym Cię rozliczamy. 

11. Kwotą premii będziemy pomniejszać wartości faktur – do momentu aż wykorzystasz całą kwotę premii. 

12. Zasady księgowania, które określiliśmy w naszym OWU wykluczają możliwość rozdysponowania kwoty premii w inny sposób.   

13. Premia nie jest wypłacana w innej formie niż określonej w pkt 10.  

14. Premię naliczymy Ci w możliwie najszybszym terminie rozliczeniowym, nie później niż 2 miesiące od daty wystawienia faktury. 

15. Potwierdzasz, że znasz regulamin. 
 

16. Możemy w każdym czasie zakończyć naszą ofertę.  

17. Możemy zmienić warunki naszej oferty, z której korzystasz: 

a) w przypadkach opisanych w pkt 47–53 OWU; 

b) gdy wprowadzimy nowe usługi i rozwiązania, które związane będą z obsługą naszej oferty; 

c) gdy z przyczyn od nas niezależnych, nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi w ramach naszej oferty. 

18. Jeśli skorzystałeś z naszej oferty przez telefon lub online, przysługuje Ci uprawnienie do odstąpienia od oferty w terminie 14 dni  

od złożenia  Wniosku, o którym mowa w pkt 1 lit a) powyżej.  Wzór formularza odstąpienia znajdziesz w załączniku nr 1.   

 

 

   

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 -  Formularz “Oświadczenie odstąpienia od oferty “SMART TORUŃ” zawartej na odległość lub poza lokalem” 

 

 

 

 

 

ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który jest 

prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800 zł 

   

  

 

 
 

[3] Wartość świadczeń w ramach sprzedaży premiowej nie przekracza progu 2 000 zł brutto, który jest określony w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  


