Regulamin Promocji „Eko Prąd w 100% Twój” („Regulamin Promocji OZE”)
Wersja z dnia 21.04.2021 r.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja „Eko Prąd w 100% Twój” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 („Polkomtel”) i skierowana do:
1.1 Odbiorców2 będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wytwarzającymi energię elektryczną w
Mikroinstalacji wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne („Prosument”):
a) których Punkty Poboru Energii („PPE”) są przyłączone do sieci jednego z następujących Operatorów Systemów Dystrybucyjnych („OSD”): innogy Stoen
Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A.;
b) którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel aneks do umowy kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami
(„Aneks OZE”) w grupie taryfowej G12w na czas oznaczony do zakończenia 24. miesiąca kalendarzowego od daty wejścia w życie Aneksu OZE ustalonej
zgodnie z § 2 ust. 5 Aneksu OZE („czas oznaczony Aneksu OZE”);
c) którzy nie wcześniej niż w dniu 03.02.2021 r. zawarli z ESOLEO sp. z o.o.3 („Partner”) umowę dotyczącą zakupu Mikroinstalacji w ramach oferty pn.
"ESOLEO - 100% Twojej Energii" z zastrzeżeniem, iż łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich Mikroinstalacji przyłączonych do PPE, którego
dotyczy Aneks OZE nie może być większa niż 10 kW;
d) którzy aktywują Zieloną Fakturę na zasadach określonych w „Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dla energii elektrycznej
(Zielona faktura)”.
1.2 Odbiorców4 będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wytwarzającymi energię elektryczną w
Mikroinstalacji wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne („Prosument”) będących jednocześnie Abonentami Plusa 5) lub Abonentami
MIXPLUS6) lub Abonentami PlusMix7) lub Abonentami Mix8) lub Abonentami Cyfrowego Polsatu S.A. 9) („Abonenci”) lub Odbiorcami gazu10) („Odbiorcy gazu”):
a) którzy są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Polkomtel lub umowy o świadczenie usług zawartej z Cyfrowym Polsatem
S.A.11 lub zawartej z Polkomtel umowy kompleksowej dostarczania gazu;
b) którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Polkomtel lub Cyfrowego Polsatu S.A.;
c) których Punkty Poboru Energii („PPE”) są przyłączone do sieci jednego z następujących Operatorów Systemów Dystrybucyjnych („OSD”): innogy Stoen
Operator sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A.;
d) którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel aneks do umowy kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami („Aneks
OZE”) w grupie taryfowej G12w na czas oznaczony do zakończenia 24. miesiąca kalendarzowego od daty wejścia w życie Aneksu OZE ustalonej zgodnie
z § 2 ust. 5 Aneksu OZE („czas oznaczony Aneksu OZE”);
e) którzy nie wcześniej niż w dniu 03.02.2021 r. zawarli z Esoleo sp. z o.o.3 („Partner”) umowę dotyczącą zakupu Mikroinstalacji w ramach oferty pn.
"ESOLEO - 100% Twojej Energii", z zastrzeżeniem, iż łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich Mikroinstalacji przyłączonych do PPE, którego
dotyczy Aneks OZE, nie może być większa niż 10 kW;
f) którzy aktywują Zieloną Fakturę na zasadach określonych w „Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dla energii elektrycznej
(Zielona faktura)”.
2. Do skorzystania z Promocji w Punktach sprzedaży konieczne będzie przedstawienie certyfikatu dotyczącego Mikroinstalacji wydanego przez Partnera,
potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. c) lub w ust. 1 pkt 1.2 lit. e).
3. Promocja trwa od 2104.2021 r. do odwołania.

§ 2 UPRAWNIENIA PROSUMENTA
1. Prosument zawierający Aneks OZE w ramach Promocji może wybrać wyłącznie Grupę taryfową G12w zgodnie z Cennikiem sprzedaży Energii pobranej w ramach
usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami z dnia 03.02.2021r. („Cennik OZE”) oraz Okres rozliczeniowy wynoszący
6 miesięcy lub 12 miesięcy, a w przypadku Prosumenta, którego PPE przyłączony jest do sieci ENERGA-Operator S.A - Okres rozliczeniowy wynoszący 2
miesiące. Prosument zawierający Aneks OZE w ramach Promocji, posiadający w chwili zawarcia Aneksu OZE Grupę taryfową inną niż Grupa taryfowa G12w, zleca
Polkomtel przeprowadzenie zmiany posiadanej Grupy taryfowej na Grupę taryfową G12w.
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Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon
011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Odbiorca), e-mail:

bok@plus.pl.
2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel sp.

z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G.
Esoleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000541114, kapitał zakładowy 16.000 PLN, NIP 9512388093, Regon 360718135)
4 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G
5) w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament,Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe lub Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - dla ofert na Abonament.
6) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS
7) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix
8) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Mix lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o.
– dla ofert Mix.
9) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu S.A., Regulaminu świadczenia usługi telekomunikacyjnej dostępu do internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. dla Abonentów
zawierających umowę w formie pisemnej lub elektronicznej lub w rozumieniu Regulaminu korzystania z Multioferty
10) W rozumieniu Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Odbiorcy Będącego Konsumentem
11 Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, NIP 7961810732, REGON 670925160, kapitał zakładowy w wysokości
25 581 840,64 złotych (wpłacony w całości) )
POLKOMTEL sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: bok@plus.pl
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2. W przypadku, w którym w chwili wejścia w życie Aneksu OZE Prosument posiada Grupę taryfową inną niż Grupa taryfowa G12w, od dnia wejścia w życie Aneksu
OZE do dnia zakończenia procedury zmiany Grupy taryfowej na Grupę G12w, Prosumenta obowiązują ceny i stawki opłat właściwe dla posiadanej przez niego
Grupy taryfowej, określone w § 2 ust. 3 i 4 a w ramach promocji „Prosument w smartDOM” – określone w § 3 ust. 1 i ust. 2.
3. Prosumenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1. w ramach Promocji w czasie oznaczonym Aneksu OZE obowiązują miesięczne stawki opłaty handlowej w wysokości:

Grupa
Taryfowa

Miesięczna opłata handlowa

G11
G12
G12w
4.

bez VAT

z VAT

12,19 zł

14,99 zł

8,94 zł

11 zł

W przypadku, w którym ilość energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta z sieci OSD („Energia pobrana”) przewyższa w danym Okresie rozliczeniowym
ilość energii elektrycznej wytworzonej przez Prosumenta w Mikroinstalacji wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na potrzeby własne
(„Energia z OZE”) i wprowadzonej przez niego do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, Prosumenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1 w czasie
oznaczonym Aneksu OZE obowiązuje cena za 1 kWh Energii pobranej wynosząca:

Grupa
taryfowa
G11
G12
G12w

Przez całą dobę za 1 kWh
bez VAT
0,2990 zł

z VAT
0,3678 zł

Strefy dzienne/szczytowe za 1 kWh
bez VAT

z VAT

bez VAT

z VAT

0,3577 zł
0,3590 zł

-

Strefy nocne/pozaszczytowe za
1 kWh
-

0,4400 zł
0,4416 zł

0,2315 zł
0,2707 zł

0,2848 zł
0,3330zł

5. W przypadku, w którym Prosument posiadający zgodnie z ust. 1 i 2 Grupę taryfową G12w, czasie oznaczonym Aneksu OZE zmieni Grupę taryfową G12w na inną
Grupę taryfową, traci prawo do:
a) korzystania z promocyjnych cen i stawek opłat określonych w § 2 ust. 3 i 4 lub § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Promocji OZE i w czasie oznaczonym Aneksu OZE
będzie rozliczany wg cen i stawek opłat określonych w Cenniku OZE;
b) korzystania z rozliczenia Energii z OZE wobec ilości Energii pobranej w ramach Usługi Magazynowania Energii z OZE 100%, o której mowa w § 4 ust. 1.
6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji OZE, rozliczenie ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej
do OSD wobec ilości Energii pobranej z sieci OSD przez Prosumenta będzie się odbywało zgodnie z Cennikiem OZE.

§ 3 PROMOCJA „Prosument w smartDOM”
1. Prosumenta spełniającego warunki opisane w § 1 ust. 1 pkt 1.2 w ramach promocji „Prosument w smartDOM” w czasie oznaczonym Aneksu OZE obowiązuje
miesięczna stawka opłaty handlowej w wysokości:

Miesięczna opłata handlowa

Grupa
taryfowa
G11
G12
G12w
2.

bez VAT

z VAT

12,19 zł

14,99 zł

0,81 zł

1 zł

W przypadku, w którym ilość Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD przewyższa w danym Okresie rozliczeniowym ilość Energii z OZE wprowadzonej
przez Prosumenta do sieci OSD, Prosumenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2 w ramach promocji „Prosument w smartDOM” w czasie oznaczonym Aneksu OZE
obowiązuje cena za 1 kWh Energii pobranej wynosząca:

Grupa
taryfowa
G11
G12
G12w

Przez całą dobę za 1 kWh
bez VAT
0,2990 zł

z VAT
0,3678 zł
-

Strefy dzienne/szczytowe za 1
kWh

Strefy nocne/pozaszczytowe za
1 kWh

-

-

bez VAT

0,3577 zł
0,3590 zł

z VAT

0,4400 zł
0,4416 zł

bez VAT

0,2315 zł
0,2707 zł

z VAT

0,2848 zł
0,3330zł

3. W przypadku Abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. warunkiem skorzystania z promocji „Prosument w smartDOM” jest wyrażenie zgody na przekazywanie Polkomtel
danych Abonenta Cyfrowego Polsatu S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A., a także na przetwarzanie przez Polkomtel przekazanych danych niezbędnych do skorzystania
z promocji „Prosument w smartDOM”.

POLKOMTEL sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: bok@plus.pl
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§ 4 USŁUGA MAGAZYNOWANIA ENERGII Z OZE 100%
1. W ramach Promocji Polkomtel dokona w czasie oznaczonym Aneksu OZE rozliczenia ilości Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci
elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD w stosunku ilościowym 1 do 1 (rozumiane w ten sposób, że 1
kWh Energii z OZE pokrywa 1 kWh Energii pobranej), tj. Polkomtel celem dokonania ww. rozliczenia uwzględni 100% Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta
do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD („Usługa Magazynowania Energii z OZE 100%”).
2. Przed zakończeniem czasu oznaczonego Aneksu OZE Polkomtel przygotuje propozycję korzystania z Usługi Magazynowania Energii z OZE 100% po zakończeniu
czasu oznaczonego Aneksu OZE, z tym zastrzeżeniem, że taka propozycja będzie dostępna wyłącznie dla Prosumentów, których wszystkie Mikroinstalacje
przyłączone do PPE, którego dotyczy Aneks OZE, będą posiadały łączną moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 10 kW. Z przygotowaną przez Polkomtel
propozycją korzystania z Usługi Magazynowania Energii z OZE 100% po zakończeniu czasu oznaczonego Aneksu OZE Prosument będzie mógł się zapoznać w
Punktach sprzedaży Polkomtel oraz na stronie www.plus.pl.
3. Po zakończeniu czasu oznaczonego Aneksu OZE w przypadku nieskorzystania przez Prosumenta z propozycji dalszego korzystania z Usługi Magazynowania Energii
z OZE 100%, o której mowa w ust. 2 powyżej, rozliczenie ilości Energii z OZE wobec ilości Energii pobranej będzie realizowane wg zasad wskazanych w § 4 ust. 3
Regulaminu świadczenia przez Polkomtel sp. z o.o. usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców z Grup taryfowych G będących Prosumentami („Regulamin OZE”)
oraz wg cen i stawek opłat zgodnie z Cennikiem OZE.
4. Rozliczeniu podlega Energia z OZE wprowadzona do sieci elektroenergetycznej OSD nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia Energii z OZE do
sieci OSD. Jako datę wprowadzenia Energii z OZE do sieci OSD przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została
wprowadzona do sieci OSD, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym Okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne Okresy
rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci OSD.

§ 5 SPOSÓB WYSTAWIANIA RACHUNKÓW
1. Okres rozliczeniowy wynosi 6 lub 12 miesięcy, a w przypadku Prosumenta, którego PPE jest przyłączony do sieci ENERGA-Operator S.A - 2 miesiące.
2. Rachunki za świadczoną przez Polkomtel na rzecz Prosumenta usługę odbioru Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej
należącej do OSD, w tym z tytułu rozliczenia tej energii wobec ilości Energii pobranej przez Prosumenta z sieci OSD będą wystawiane po zakończeniu Okresu
rozliczeniowego na podstawie odczytów wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego dla Mikroinstalacji przekazanych Polkomtel przez OSD.
3. Polkomtel informuje, iż od ilości Energii z OZE rozliczonej wobec ilości Energii pobranej z sieci OSD w stosunku 1 do 1, tj. przy uwzględnieniu 100% Energii z OZE
wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD pokrywa opłaty dystrybucyjne, których wysokość zależy od ilości Energii pobranej z sieci OSD. Opłaty dystrybucyjne,
o których mowa w zdaniu poprzednim w zakresie nadwyżki Energi pobranej, która nie podlega rozliczeniu z Energią z OZE oraz stałe opłaty dystrybucyjne, o
których mowa w ust. 4 obciążają Prosumenta.
4. Polkomtel informuje, iż opłaty dystrybucyjne OSD określone są w Taryfie OSD, do którego sieci przyłączony jest PPE Prosumenta.
5. Po zakończeniu czasu oznaczonego Aneksu OZE, sposób wystawiania Rachunków określony powyżej nie ulega zmianie.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Skorzystanie z promocji „Prosument w smartDOM” w ramach Promocji wiąże się z przekazywaniem danych przez Cyfrowy Polsat S.A. do Polkomtel. Dane
przekazywane będą wielokrotnie, na bieżąco w czasie trwania promocji „Prosument w smartDOM”, w celu uwzględnienia zmian tych danych oraz realizacji promocji
„Prosument w smartDOM”. Polkomtel staje się administratorem danych z chwilą przekazania ich przez Cyfrowy Polsat S.A. Przekazywanie danych realizowane
jest na podstawie zgody Abonenta Cyfrowego Polsatu S.A. W przypadku braku jej wyrażenia skorzystanie z promocji „Prosument w smartDOM” jest niemożliwe.
2. Zgoda na przekazywanie danych przez Cyfrowy Polsat S.A. do Polkomtel może być w każdym momencie odwołana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność
przekazywania danych przed odwołaniem zgody. Odwołanie zgody w czasie korzystania z promocji „Prosument w smartDOM” spowoduje utratę prawa do
korzystania z promocyjnej opłaty handlowej , określonej w § 3 ust. 1 i w czasie oznaczonym Aneksu OZE będzie obowiązywać opłata handlowa w wysokości
określonej w § 2 ust. 3. Zmiana nastąpi od nowego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym odwołano ww. zgodę.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana Okresu rozliczeniowego na Okres rozliczeniowy inny niż określony w § 5 ust. 1, spowoduje utratę warunków promocyjnych określonych w Regulaminie
Promocji OZE, tj. utratę prawa do:
a) korzystania z promocyjnych cen i stawek opłat określonych w § 2 ust. 3 i 4 lub § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Promocji OZE i w czasie oznaczonym Aneksu OZE
Prosument będzie rozliczany wg cen i stawek opłat określonych w Cenniku OZE;
b) korzystania z rozliczenia Energii z OZE wobec ilości Energii pobranej w ramach Usługi Magazynowania Energii z OZE 100%, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zgodnie z § 3 ust. 4 Aneksu OZE w okresie zawieszenia wytwarzania przez Prosumenta Energii z OZE w Mikroinstalacji, strony obowiązują warunki Umowy sprzed
zawarcia Aneksu OZE. Jednakże w przypadku, w którym postanowienia Umowy sprzed zawarcia Aneksu OZE byłyby dla Prosumenta mniej korzystne niż
promocyjne ceny i stawki opłat określone w § 2 ust. 3 i 4 lub § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Promocji OZE, Prosumenta w okresie zawieszenia wytwarzania Energii z OZE
w Mikroinstalacji w czasie oznaczonym Aneksu OZE obowiązują ceny i stawki opłat wskazane w Regulaminie Promocji OZE.
3. W przypadku, w którym w czasie oznaczonym Aneksu OZE Prosument zwiększy łączną moc zainstalowaną elektryczną wszystkich Mikroinstalacji przyłączonych
do PPE, którego dotyczy Aneks OZE, powyżej 10kW, traci prawo do korzystania z promocyjnych cen i stawek opłat określonych w § 2 ust. 3 i 4 lub § 3 ust. 1 i 2
Regulaminu Promocji OZE i w czasie oznaczonym Aneksu OZE Prosument będzie rozliczany wg cen i stawek opłat określonych w Cenniku OZE.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji OZE, stosuje się Regulamin OZE.
5. Określenia niezdefiniowane w Regulaminie Promocji OZE, którymi posługują się lub do których odwołują się postanowienia Regulaminu Promocji OZE posiadają
znaczenie nadane im w Aneksie OZE lub Regulaminie OZE.

POLKOMTEL sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta • tel. 601 102 601 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: bok@plus.pl
3

