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Oferta ważna od 14.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Tabela nr 1. Ceny energii elektrycznej i stawki opłaty handlowej
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
GRUPA TARYFOWA

Strefa dzienna

Stawka opłaty handlowej

Strefa nocna

Cena energii
(zl/kWh)

Cena energii
(zl/kWh)

[zł/układ/m-c]

netto

0,3316

0,3316

4,70

brutto

0,4079

0,4079

5,78

G12as

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej i stawki opłaty handlowej dla Klientów, którzy złożyli oświadczenie o wykorzystaniu energii dla celów ogrzewania
pomieszczeń lub zasilania samochodu elektrycznego
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
GRUPA TARYFOWA

Strefa dzienna

Stawka opłaty handlowej

Strefa nocna
Cena energii – ECO
(zł/kWh)*

[zł/układ/m-c]

Cena energii
(zl/kWh)

Cena bazowa energii
(zł/kWh)

netto

0,3316

0,3316

0,2330

4,70

brutto

0,4079

0,4079

0,2866

5,78

G12as

Warunkiem zastosowania cen określonych w Tabeli nr 2 jest złożenie przez Klienta przy zawieraniu Umowy z rozliczeniami prowadzonymi
w oparciu o Regulamin Oferty ENEA ECO „Oświadczenia o przeznaczeniu energii” stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
•

Ceny energii elektrycznej podane w Tabeli nr 1.oraz Tabeli nr 2. zawierają podatek akcyzowy.

* Cena energii - ECO, określona w Tabeli nr 2 ma zastosowanie do energii pobranej w strefie nocnej z uwzględnieniem postanowień pkt 1 – 2
poniżej:
1. Sprzedawca stosował będzie w strefie nocnej Cenę energii - ECO w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii
elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania Klienta do grupy taryfowej
G12as, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 poniżej.
2. Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla Klienta zakwalifikowanego do grupy taryfowej G12as, który nie korzystał z usług dystrybucji
w ramach umowy kompleksowej bądź umowy dystrybucji dłużej niż rok, przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej w analogicznym okresie
rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania Klienta do grupy taryfowej G12as, o którym mowa w ust. 1, wynosiło 0 kWh.
Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę handlową, związaną z rozliczaniem sprzedawanej energii, pobierana będzie miesięczna opłata
handlowa, za każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy. Opłata handlowa naliczana jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc
obowiązywania Cennika.
Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen energii zawartych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 do dnia 31 grudnia 2020 r.

Tabela nr 3. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z Klientami w grupie G12as
OKRES

STREFA DZIENNA

STREFA NOCNA

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6.00 – 22.00

22.00 – 6.00
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