C-OD

Cennik nr OD24011219_G
Oferty OSZCZĘDNY DOM

STAŁE CENY I STAWKI OPŁAT DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
Oferta ważna od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
Tabela nr 1. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat za obsługę handlową.
CENY ENERGII
całodobowa

GRUPA TARYFOWA

dzienna

STAWKI OPŁAT
ZA OBSŁUGĘ
HANDLOWĄ

nocna

[zł/kWh]
G11

G12

netto

0,2408

brutto

0,2962

netto

x

brutto

x

0,3711

[zł/układ/m-c]

x

x

7,88

x

x

9,69

0,3017

0,1393

7,88

0,1713

9,69

Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu (OPR) za wcześniejsze rozwiązanie Umowy - kwota pobierana za każdy miesiąc
o jaki został skrócony okres obowiązywania Regulaminu Oferty.

•

30,00

Ceny energii elektrycznej podane w Tabeli nr 1. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 20,00 zł/MWh.

Tabela nr 3. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach
z Klientami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej G12.

Tabela nr 2. Kryteria kwalifikowania Klientów do grup
taryfowych.

OKRES

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KLIENTÓW

STREFA DZIENNA

10 godzin w ciągu doby*),

Klienci rozliczani w grupie taryfowej:

w tym:

•

G11 - całodobowo,

•

G12 - dwustrefowo w strefach: dziennej i nocnej.

- 8 kolejnych godzin spośród

Do tych grup kwalifikowani są Klienci, niezależnie od poziomu napięcia
zasilania i wartości mocy umownej, zużywający energię na potrzeby:
a)

gospodarstw domowych,

b)

pomieszczeń

gospodarczych

związanych

z

Od 1 stycznia

14 godzin w ciągu

9 godzin pomiędzy

do 31 grudnia

doby*)

godziną 22:00 a godziną 7:00,
- 2 kolejne godziny spośród
4 godzin pomiędzy

prowadzeniem

godziną 13:00 a godziną 17:00.

gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów,
o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c)

lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów akademickich,
internatów,

hoteli

robotniczych,

klasztorów,

plebanii,

*) Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa OSD.

kanonii,

wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów,
domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części
bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń
pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp.,
służących potrzebom bytowo-komunalnym mieszkańców, o ile nie
jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
d)

mieszkań

rotacyjnych,

mieszkań

pracowników

placówek

dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
e)

domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach
działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza
oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracja ogródków
działkowych,

f)

oświetlenia w budynkach mieszkalnych, w szczególności takich jak:
klatki schodowe, numery domów, piwnice, strychy, suszarnie,

g)

zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h)

węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów
mieszkalnych,

i)

STREFA NOCNA

garaży indywidualnych użytkowników, w których nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
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