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§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Umów Kompleksowych Sprzedaży Energii Elektrycznej dla 

Prosumenta (dalej jako: Umowa”), zawartych pomiędzy Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzi-
bą w Gdańsku (dalej jako: „Sprzedawca”) a Odbiorcą w ramach oferty „Cała Twoja Energia”, zwanej dalej 
„Ofertą Promocyjną”.

2. Celem niniejszego Regulaminu jest doprecyzowanie praw i obowiązków Stron oraz zasad wzajemnych roz-
liczeń w ramach Oferty Promocyjnej.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Odbiorca korzysta z:
a. Cen i stawek określonych w Cenniku Promocyjnym,
b. Rozliczania Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD wobec energii elektrycznej pobranej z sieci 

w stosunku 1:1, co oznacza, że każda wprowadzona do sieci OSD 1 kWh zostanie przez Odbiorcę odebrana 
z sieci OSD i rozliczona ramach zużycia Odbiorcy,

c. W przypadku upływu okresu przewidzianego niniejszym Regulaminem Promocji na wykorzystanie nad-
wyżki energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez Odbiorcę, Odbiorca jest uprawiony do prze-
kazania niewykorzystanej części zgromadzonej nadwyżki energii elektrycznej celem rozliczenia energii 
pobranej w innym punkcie poboru niż podany w Umowie tzw. Dodatkowym Punkcie Poboru (DPPE).

4. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać wyłącznie Odbiorcy będący Prosumentami w rozumieniu Umowy, 
którzy:
a. w czasie trwania Oferty Promocyjnej zawrą Umowę oraz udzielą Sprzedawcy niezbędnych zgód i peł-

nomocnictw, 
b. Przedstawią Sprzedawcy certyfikat dotyczący wykonania Mikroinstalacji do 10 kW otrzymany od Edison 

Energia S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa 
(dalej jako: „Partner”),

c. W przypadku posiadania więcej niż jednej Mikroinstalacji do 10 kW, łączna moc zainstalowana elektryczna 
wszystkich Mikroinstalacji przyłączonych do PPE określonego w Umowie nie będzie przekraczała 10 kW.

5. Oferta Promocyjna nie dotyczy Odbiorców, którzy:
a. zawarli umowę zakupu mikroinstalacji o mocy powyżej 10 kW lub 
b. zawarli umowę zakupu Mikroinstalacji do 10 kW z innym sprzedawcą niż Partner, w tym zarówno w ra-

mach umów zawieranych z podmiotami zajmującymi się dedykowaną sprzedażą i montażem mikroin-
stalacji jak i w ramach oferty wielkopowierzchniowych marketów budowlanych;

6. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Sprzedawca gwarantuje Odbiorcy rozliczenie Energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci OSD w stosunku ilościowym 1 do 1, o którym mowa w ust. 3 lit. b. Sprzedawca nie 
gwarantuje jednak powstania nadwyżki, o której mowa w ust. 3, lit. c, gdyż powstanie nadwyżki zależy 
każdorazowo od ilości Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD oraz ilości tej energii pobranej z sieci 
OSD przez Odbiorcę. W przypadku, w którym, po upływie okresu 12-miesięcznego, o którym mowa w §2 ust. 
6 nadwyżka nie powstanie, Odbiorca ani DPPE nie mogą wywodzić z tego faktu wobec Sprzedawcy żadnych 
roszczeń, w tym szczególności roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

7. Niniejsza Oferta Promocyjna jest ważna od 1 lipca 2021 r. do odwołania.

§ 2 Warunki promocji
1. W czasie trwania Oferty Promocyjnej Odbiorca będzie rozliczany na podstawie poniższego Cennika Pro-

mocyjnego,

CENNIK PROMOCYJNY

Grupa taryfowa
Cena [zł/kWh] Opłata Handlowa [zł/mc]

netto brutto netto brutto

G11 0,3590 0,4416 16,25 19,99

G12
0,4059 0,4993

16,25 19,99
0,2819 0,3467

G12w
0,4179 0,5140

10,56 12,99
0,2979 0,3664

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Odbiorca jest zobowiązany także do ponoszenia na rzecz Sprze-
dawcy comiesięcznej opłaty handlowej w wysokości przypisanej do taryfy Odbiorcy, wynikającej z powyższej 
tabeli. W przypadku, w którym podczas trwania promocji Odbiorca zawrze dodatkowo ze Sprzedawcą umowę 
dotyczącą usług Pakietu Medycznego, stawka ww. opłaty handlowej ulegnie preferencyjnemu zmniejsze-
niu i będzie wynosić 1,23 zł brutto miesięcznie przez cały okres trwania umowy dotyczącej usług Pakietu 
Medycznego.

3. W ramach Oferty Promocyjnej i w czasie jej obowiązywania Sprzedawca będzie rozliczać Energię elek-
tryczną wprowadzoną do sieci przez Odbiorcę w stosunku ilościowym 1 do 1 rozumianym w ten sposób, 
że 1 kWh Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez Odbiorcę uprawnia Odbiorcę do nieod-
płatnego pobrania z sieci OSD 1 kWh energii elektrycznej w Okresie rozliczeniowym właściwym dla OSD.

4. Rozliczeniu podlega Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD nie wcześniej niż na 12 miesięcy 
przed datą wprowadzenia Energii elektrycznej do sieci OSD. Jako datę wprowadzenia Energii elektrycznej 
do sieci OSD przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została 
wprowadzona do sieci OSD.

5. W przypadku, w którym ilość Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD jest niższa niż ilość energii 
elektrycznej pobranej przez Odbiorcę z sieci OSD w danym Okresie rozliczeniowym podczas trwania 

promocji, energia elektryczna pobrana z sieci OSD będzie rozliczana w oparciu o Cennik Promocyjny, 
o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku, w którym Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD przewyższa ilość energii elektrycz-
nej pobranej przez Odbiorcę z sieci OSD w danym Okresie rozliczeniowym podczas trwania promocji tj. 
powstaje stan nadwyżki, nadwyżka ta przechodzi na następne Okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż 
na kolejne, następujące po sobie 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci OSD, przy czym są one 
liczone osobno dla każdego miesiąca, w którym nastąpiło wprowadzenie energii elektrycznej do sieci OSD. 

7. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Odbiorca posiada uprawnienie do wskazania DPPE, który 
będzie miał możliwość rozliczenia na swoją rzecz ewentualnej nadwyżki Energii elektrycznej wprowadzo-
nej do sieci OSD przez Odbiorcę, jeśli nadwyżka ta nie zostałaby wykorzystana przez Odbiorcę w trakcie 
trwania okresu 12-miesięcznego, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku, gdy Odbiorca chce skorzystać z uprawnienia do wskazania DPPE, Odbiorca powinien prze-
kazać DPPE odpowiedni kod weryfikacyjny, z którym DPPE powinien się następnie zgłosić do Sprzedawcy 
celem rozliczenia powstałej nadwyżki. Jeżeli w momencie zgłoszenia kodu weryfikacyjnego do Sprzedawcy 
DPPE nie posiada ważnej umowy kompleksowej dla energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą, a chce 
skorzystać z możliwości rozliczenia nadwyżki, DPPE jest zobowiązany do jej zawarcia. 

9. DPPE ma prawo do rozliczenia nadwyżki energii elektrycznej w stosunku 1:1, o którym mowa w ust. 3. 
Rozliczenia DPPE odbywają się po cenach wynikających z cennika przewidzianego w umowie, którą DPPE 
zawarł ze Sprzedawcą. DPPE nie jest rozliczany w oparciu o cennik, o którym mowa w ust.1, a uprawnienie 
to przysługuje wyłącznie Odbiorcy.  

10. Rozliczenie nadwyżki energii elektrycznej na rzecz DPPE zostanie dokonane nie wcześniej niż po ustale-
niu przez Sprzedawcę istnienia nadwyżki Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci po upływie okresu 
12-miesięcznego, o którym mowa w ust. 6.  

11. Sprzedawca nie gwarantuje Odbiorcy ani DPPE powstania nadwyżki energii elektrycznej stosownie do 
postanowienia określonego w § 1 ust. 6. 

12. W przypadku, w którym powstanie nadwyżka energii elektrycznej, a DPPE nie zgłosi się do Sprzedawcy 
celem jej rozliczenia, Sprzedawca skontaktuje się z Odbiorcą celem przypomnienia Odbiorcy o możliwości 
wskazania DPPE – Odbiorca może, jednak nie musi skorzystać z tego uprawnienia.

13. W przypadku, w którym Odbiorca nie skorzysta ze swojego uprawnienia i nie wskaże żadnego DPPE, 
ewentualna nadwyżka energii elektrycznej powstała po upływie okresu 12-miesięcznego przechodzi na 
rzecz Sprzedawcy, który będzie nią dysponował na zasadach określonych w Umowie i OWU.

§ 3 Czas obowiązywania i warunki ustania Oferty Promocyjnej
1. Niniejsza Oferta Promocyjna obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia, nie dłużej jednak 

niż do czasu zakończenia Umowy. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej rozli-
czenia Odbiorcy będą odbywały się na zasadach określonych w ramach zawartej przez niego Umowy ze 
Sprzedawcą, chyba, że Sprzedawca zaproponuje Odbiorcy nowe, promocyjne warunki rozliczeń na kolejny 
okres, a Odbiorca te warunki zaakceptuje w ramach odpowiedniego regulaminu promocji.

2. Odbiorca traci prawo do korzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej w sytuacji, w której w czasie obowią-
zywania niniejszej Oferty Promocyjnej:
a. Zwiększy moc zainstalowaną elektryczną wszystkich Mikroinstalacji przyłączonych do PPE, którego 

dotyczy Oferta Promocyjna powyżej 10 kW,
b. Odstąpi, wypowie lub rozwiąże umowę z Partnerem lub dokona montażu instalacji fotowoltaicznej 

nabytej od innego sprzedawcy,
c. Odstąpi, wypowie lub rozwiąże Umowę ze Sprzedawcą.

3. DPPE traci prawo do korzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej w sytuacji, w której w czasie obowiązywa-
nia niniejszej Oferty Promocyjnej odstąpi, wypowie lub rozwiąże Umowę ze Sprzedawcą. 

4. Odbiorca może rozwiązać, wypowiedzieć lub odstąpić od niniejszego Regulaminu Promocji na zasadach 
określonych dla rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Odbiorcę 
obowiązują zasady ogólne wynikające z zawartej Umowy.

5. W przypadku utraty prawa do korzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej przez Odbiorcę w sytuacjach 
określonych w ust. 2 i 4 prawo to traci także DPPE z uwagi na fakt, że w tej sytuacji nie jest możliwe 
powstanie nadwyżki energii elektrycznej, o której mowa w §2 ust. 6, która mogłaby zostać rozliczona na 
rzecz DPPE. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje DPPE o utracie możliwości dalszego korzystania 
z Oferty Promocyjnej oraz o możliwości bezkosztowego rozwiązania umowy ze Sprzedawcą, którą DPPE 
zawarł w celu spełnienia warunków do skorzystania z możliwości rozliczenia nadwyżki. 

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w następujących przypadkach:

a. Zmiany przepisów prawa,
b. Zmiany przez Sprzedawcę warunków Oferty Promocyjnej. 

2. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu Sprzedawca powiadomi Odbiorcę o każdej zmianie Regulaminu 
przed jej wprowadzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub na innym trwałym nośniku) oraz 
na stronie internetowej pod adresem www.fortum.pl z przyznaniem prawa wypowiedzenia Regulaminu 
w terminie miesiąca. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym. Do Umów zawartych pomiędzy Odbiorcą, DPPE oraz Sprzedawcą przed 
wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym 
w chwili ich zawarcia.

3. O zmianach, o których mowa w ust. 2 Sprzedawca informuje także DPPE, o ile zmiany te wpływają na jego 
prawa i obowiązki w zakresie niniejszej Oferty Promocyjnej. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie postanowienia Umowy, 
OWU oraz innych załączników do Umowy.

5. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia nadane im w Umowie, OWU lub innych 
załącznikach do Umowy.
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