Załącznik nr 2: Regulamin Oferty Promocyjnej Fortum
Marketing and Sales Polska S.A.
pn. „Fortum Pakiet CC 4.0”

1.

2.
3.

1.

2.

3.

1.

2.

§1
Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Umów Kompleksowych Sprzedaży Paliwa
Gazowego i Umów Kompleksowych dla Energii Elektrycznej, zawartych pomiędzy Fortum
Marketing and Sales Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, zwaną dalej „Fortum”,
a Odbiorcą w ramach oferty pn. „Fortum Pakiet CC 4.0”, zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”.
Celem Regulaminu jest doprecyzowanie praw i obowiązków Stron oraz zasad wzajemnych
rozliczeń.
Ilekroć w Regulaminie mowa o żarówce E27 dotyczy to żarówki o parametrach Kulka, 10W,
800 lm.
W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca może skorzystać z jednego z wariantów:
a) Energia Elektryczna – wariant, w którym Odbiorca podpisze Umowę Kompleksową dla
Energii Elektrycznej na zasadach jak poniżej,
b) Gaz Ziemny – wariant, w którym Odbiorca podpisze Umowę Kompleksową Sprzedaży
Paliwa Gazowego na zasadach jak poniżej,
c) Gaz Ziemny + Energia Elektryczna – wariant, w którym Odbiorca, w tym samym dniu, dla
jednego adresu nieruchomości, lokalu lub obiektu, podpisze z Fortum zarówno Umowę
Kompleksową Sprzedaży Paliwa Gazowego jak i Umowę Kompleksową dla Energii
Elektrycznej, na zasadach jak poniżej.
W przypadku wariantu Gaz Ziemny + Energia Elektryczna lub Energia Elektryczna, Odbiorca
może dodatkowo skorzystać z wariantu Super Eco.
§2
Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy Odbiorca w gospodarstwie domowym, który
w okresie 07.08.2017 r. – 31.12.2017 r. wybierze wariant Energia Elektryczna albo Gaz Ziemny
albo wariant Gaz Ziemny + Energia Elektryczna oraz jednocześnie nie będzie korzystał z innej
oferty promocyjnej Fortum.
Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a) w wariancie Energia Elektryczna – podpisanie Umowy Kompleksowej dla Energii
Elektrycznej z Fortum, w wariancie Gaz Ziemny - podpisanie Umowy Kompleksowej
Sprzedaży Paliwa Gazowego z Fortum, zaś w wariancie Gaz Ziemny + Energia Elektryczna
– podpisanie Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego i Umowy
Kompleksowej dla Energii Elektrycznej z Fortum,
b) udzielenie Fortum pełnomocnictwa niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmiany
Sprzedawcy dla umów, o których mowa w lit. a) powyżej,
c) dostarczenie kopii faktury za energię elektryczną (dla wariantu Energia Elektryczna) albo
kopii faktury za paliwo gazowe (dla wariantu Gaz Ziemny) albo kopii faktur za paliwo
gazowe i energię elektryczną (dla wariantu Gaz Ziemny + Energia Elektryczna), nie
starszych niż 6 miesięcy od daty zawarcia przez Odbiorcę umowy lub umów z Fortum
i potwierdzających aktualne dane Odbiorcy, aktualnego Sprzedawcę oraz parametry
techniczne punktu poboru.
Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybutorów paliwa
gazowego i energii elektrycznej, z którymi Fortum ma podpisane ważne Generalne Umowy
Dystrybucyjne. Przy czym przed podpisaniem umowy przedstawiciel Fortum ma obowiązek
poinformowania Odbiorcy o tym, czy może on realizować sprzedaż energii elektrycznej,
korzystając z infrastruktury lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
§3
Odbiorca, który zdecyduje się skorzystać z Oferty Promocyjnej, będzie rozliczany zgodnie
z cenami i na zasadach, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz Umowie Kompleksowej
Sprzedaży Paliwa Gazowego lub Umowie Kompleksowej dla Energii Elektrycznej.
Umowa Kompleksowa Sprzedaży Paliwa Gazowego i/lub Umowa Kompleksowa dla

Energii Elektrycznej zawarte są na czas określony do 31.12.2019 r.
3. Odbiorcy, który skorzysta z Oferty Promocyjnej przysługuje rabat:
a) W zakresie energii elektrycznej – 100% w stosunku do Cennika Promocyjnego (§5
poniżej), Rabat obowiązuje w okresie pierwszego miesiąca sprzedaży energii
elektrycznej w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej.
b) W zakresie paliwa gazowego:
 Dla Grup Taryfowych W1 – 100% w stosunku do ceny paliwa gazowego zawartej
w obowiązującej w dniu 30.06.2017 r. taryfie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,
Rabat obowiązuje do 30.06.2018 r.
 Dla Grup Taryfowych W.2, W.3, W.4 – 11,4% w stosunku do ceny paliwa
gazowego zawartej w obowiązującej w dniu 30.06.2017 r. taryfie PGNiG Obrót
Detaliczny Sp. z o.o., Rabat obowiązuje do 30.06.2018 r.
 Rabaty o których mowa powyżej nie dotyczą, zależnie od wariantu, opłaty
abonamentowej lub opłaty handlowej.
4. Jeśli w okresie obowiązywania umowy lub umów z Fortum, dotychczasowy Sprzedawca energii
elektrycznej lub dotychczasowy Sprzedawca paliwa gazowego obniży w taryfie lub
standardowym cenniku cenę energii elektrycznej lub paliwa gazowego poniżej cen
wynikających z umów, o których mowa w § 2, Fortum na pisemny wniosek Odbiorcy, wysłany
pod adres Heweliusza 9, Gdańsk 80-890 lub pod adres e-mail info@fortum.pl, obniży cenę do
poziomu niższego niż zaproponowany przez dotychczasowego Sprzedawcę. Obniżona cena
będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego następującego po otrzymaniu
wniosku Odbiorcy do końca okresu obowiązywania taryfy lub standardowego cennika
dotychczasowego Sprzedawcy. W okresie obowiązywania Oferty Promocyjnej Odbiorca ma
prawo do złożenia jednego wniosku o obniżenie ceny paliwa gazowego albo energii elektrycznej.
§4
1. Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej Odbiorcy, którzy podpiszą umowę/-y
z Fortum w ramach oferty otrzymają:
a) zestaw dwóch żarówek LED (E27) dla wariantu Energia Elektryczna
b) zestaw czterech żarówek LED (E27) dla wariantu Gaz Ziemny + Energia Elektryczna.
2. Żarówki będą przyznawane na następujących zasadach: Odbiorcy, którzy podpiszą umowę
otrzymają komplet żarówek w zależności od wybranego wariantu – zostanie im on dostarczony
lub wysłany na adres wskazany w umowie jako korespondencyjny w ciągu 60 dni
kalendarzowych od otrzymania kompletnej dokumentacji, o której mowa w §2.
3. Niezależnie od punktów 1 i 2 Odbiorca, który skorzysta z wariantu Gaz Ziemny + Energia
Elektryczna może dodatkowo wybrać wariant Umowy Super Eco, w ramach którego otrzyma
dodatkowo dwie żarówki LED (E27), czyli łącznie 6 żarówek E27.
4. Niezależnie od punktów 1 i 2 Odbiorca, który skorzysta z wariantu Energia Elektryczna może
dodatkowo wybrać wariant Umowy Super Eco, w ramach którego otrzyma dodatkowo dwie
żarówki LED (E27), czyli łącznie 4 żarówki E27.
5.

Odbiorca wybiera wariant Super Eco:

6.

Informacje na temat cen energii elektrycznej oraz opłaty handlowej znajdują się w niniejszym
Regulaminie, a informacje na temat cen paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej znajdują
się w aktualnej Kompleksowej Umowie Sprzedaży Paliwa Gazowego oraz aktualnej Taryfie
Paliwa Gazowego Fortum zatwierdzonej przez Prezesa URE

Tak

Nie

§5
W zakresie energii elektrycznej Odbiorca będzie rozliczany wg następującego Cennika Promocyjnego
Ceny energii elektrycznej

Grupa
taryfowa
OSD

G11
G12
G12w

Strefa

I
I
II
I
II

Od
2018-01-01
do 2018-12-31
[zł/kWh]
Netto
Brutto

Do
2017-12-31
[zł/kWh]
Netto

Brutto

0,2397
0,2732
0,1262
0,3133
0,1311

0,2948
0,3360
0,1552
0,3854
0,1613

0,2397
0,3006
0,1388
0,3446
0,1442

0,2948
0,3697
0,1707
0,4239
0,1774

Opłata handlowa do 2019-12-31 dla umowy
ze zgodą na otrzymywanie rozliczeń
wyłącznie drogą elektroniczną [zł/m-c]

Opłata handlowa standardowa
do 2019-12-31 [zł/m-c]

Ceny energii elektrycznej
Od
2019-01-01
do 2019-12-31
[zł/kWh]
Netto
Brutto

0,2497
0,3106
0,1488
0,3546
0,1542

0,3071
0,3820
0,1830
0,4362
0,1897

Brak wariantu
Super Eco

Brak wariantu
Super Eco

Super Eco

Super Eco

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

4,06

4,99

7,06

8,68

0,00

0,00

3,00

3,69

Po 31.12.2019 r. obowiązuje Cennik Sprzedawcy Fortum publikowany na stronie www.fortum.pl
§6
Cena paliwa gazowego w okresie do 30.06.2018 r. wynosi (poniższe ceny paliwa gazowego uwzględniają rabat, o którym mowa w § 2 Regulaminu):
Ceny paliwa gazowego
Grupa
taryfowa
OSD
W-1.1
W-1.2
W-2.1
W-2.2
W-3.6
W-3.9
W-4

Ceny netto
Do 2018-06-30
[gr/kWh]

0,00
0,00
8,32
8,32
8,32
8,32
8,32

Ceny brutto

Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c]

Do 2018-06-30
[gr/kWh]

Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c]

Zgodnie z aktualną na dzień dostawy Taryfą dla gazu ziemnego
Sprzedawcy, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

0,00
0,00
10,23
10,23
10,23
10,23
10,23

Zgodnie z aktualną na dzień dostawy Taryfą dla gazu ziemnego
Sprzedawcy, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

zaś stawka opłaty abonamentowej będzie zgodna z obowiązującą Taryfą Sprzedawcy, z której wyciąg stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Stawki sieciowe będą zgodne z taryfą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.) – zwanego dalej „OSD”. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu pierwszym rozliczanie będzie miało miejsce na podstawie cen i stawek
zawartych w obowiązującej Taryfie Sprzedawcy dostępnej na stronie internetowej www.fortum.pl.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2017 r. i znajduje zastosowanie do Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego i Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej, zawartych w okresie
jego obowiązywania wskazanym w § 2 ust. 1 powyżej oraz w ramach Oferty Promocyjnej.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Odbiorcy
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