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Wybieram Fortum

Masz pytania? Zadzwoń! 122 100 000

Numer do podawania 
odczytu telefonicznie: 

122 100 000

Numer do podawania 
odczytu SMS/MMS:

885 976 175

Osoba sporządzająca umowę Czytelny podpis OdbiorcyMiejscowość, data

Kto może skorzystać z oferty?
1. Z oferty „Rozliczenie na Żądanie” („Oferta”) może skorzystać Odbiorca spełniający łącz-

nie następujące warunki:
a. jest osobą fizyczną zużywającą energię elektryczną/paliwo gazowe wyłącznie

na potrzeby gospodarstwa domowego,
b. na  dzień przystąpienia do Oferty jest stroną Umowy Kompleksowej z  Fortum

na energię elektryczną lub Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego („Umowa”),
c. na dzień przystąpienia do Oferty nie ma żadnych zaległości w płatnościach wobec 

Fortum.
2. Z  oferty wyłączeni są Odbiorcy korzystający z  grupy taryfowej G12as oraz korzystają-

cy z  oferty promocyjnej „Darmowe Godziny” oraz klienci powyżej grupy taryfowej W3
w przypadku paliwa gazowego.

Zasady Oferty:
3. Odbiorca będzie mógł rozpocząć korzystanie z usługi po 5 dniach roboczych  (za dni robo-

cze Strony umowy będą uważały dni inne niż soboty oraz dni inne niż dni ustawowo wolne 
od pracy) od chwili akceptacji regulaminu oferty „Rozliczanie na żądanie”.

4. Odbiorca, który korzysta z Oferty, może przekazywać do Fortum samodzielnie odczytane 
dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, nie częściej niż raz
w miesiącu kalendarzowym jednak odstęp pomiędzy kolejnymi odczytami powinien wy-
nosić min. 14 dni,  zaś Fortum zobowiązane jest wystawić fakturę rozliczeniową w oparciu 
o przekazane dane zgodnie z dalszymi punktami niniejszego regulaminu.

5. Stan licznika, w zaokrągleniu do pełnych kWh i/lub m3, należy podawać:
a. telefonicznie pod numerem +48 122 100 000
b. za pomocą SMS/MMS pod numerem 885 976 175
c. mailowo na adres infopolska@fortum.com 

6. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania odczytów od Od-
biorcy i niezwłocznie przesłana do Odbiorcy.

7. Z tytułu realizacji usługi wynikającej z Oferty, Odbiorcy miesięcznie zostanie doliczona
dodatkowa kwota w  wysokości: 4,99 złotych brutto odpowiednio dla każdej Umowy,
zgodnie ze wskazaniem w nagłówku regulaminu.

Zasady dokonywania rozliczeń:
8. Odbiorcy, którzy podają dane dotyczące zużycia paliwa gazowego/odczyty gazomierza

rozliczani będą w oparciu o współczynnik konwersji z poprzedniego miesiąca udostępnia-
ny co miesiąc przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego

9. Wszystkie wystawione i dostarczone harmonogramy płatności z bieżącego okresu roz-
liczeniowego wystawione Odbiorcy z  terminem płatności przypadającym po  terminie
przystąpienia przez niego do Oferty zostają anulowane. 

10. Jeśli Odbiorca posiada nadpłatę powstałą w wyniku wcześniejszych rozliczeń, przy kolej-
nym rozliczeniu nadpłata ta będzie podlegać zaliczeniu na poczet przyszłych należności, 
o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.

11. Skorzystanie z usługi „Rozliczanie na Żądanie” nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku udzie-
lenia dostępu do licznika przedstawicielowi Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu 
dokonania odczytu.

12. W  przypadku nieprzekazania danych pomiarowych przez Odbiorcę zgodnie z  upraw-
nieniem wynikającym z Oferty, Fortum będzie wystawiał faktury rozliczeniowe zgodnie
z warunkami Umowy. 

13. W przypadku, gdy odczyty Operatora Systemu Dystrybucyjnego wykażą, że  rozliczenia 

z Odbiorcą były dokonywane w oparciu o zaniżone/zawyżone wskazania stanu licznika 
energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego, Fortum uprawnione będzie do wystawienia 
faktury VAT zgodnie z  danymi wskazanymi przez właściwego Operatora Systemu Dys-
trybucyjnego. W takim przypadku, Fortum może także zaprzestać rozliczania Odbiorcy 
w oparciu o zasady wynikające z Oferty w trybie natychmiastowym.

14. Fortum ma prawo odmówić wystawiania faktur w oparciu o odczyt dokonany przez Od-
biorcę zgodnie z Ofertą, jeżeli:
a. Odbiorca posiada zaległości w płatności z tytułu Umowy,
b. podany przez Odbiorcę stan licznika znacznie odbiega od średniej wielkości zużycia 

energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego w stosunku do ostatniego okresu rozli-
czenia, mając na uwadze obecnie zgłaszany do rozliczenia okres,

c. podany przez Odbiorcę stan licznika jest niższy od poprzedniego.

14. Czy Odbiorca chce skorzystać z opisanego powyżej Rozliczania na Żądanie? (wybranie 
opcji TAK oznacza zgodę, że Odbiorca będzie ponosił opłatę w wysokości 4,99 zł brutto 
miesięcznie od każdej umowy, zależnie od wskazań w nagłówku niniejszego dokumen-
tu):

 TAK NIE

Korzyści Oferty:

Aktywacja usługi uprawnia Odbiorcę do otrzymywania faktury VAT w dogodnym dla klienta czasie, niezależnie od okresu rozliczeniowego OSD.

Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 5 dni roboczych w oparciu o rzeczywisty odczyt stanu licznika dokonany i przekazany przez klienta.

Sprzedawca

§2
Prawa i obowiązki wynikające z Oferty Promocyjnej obowiązują od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Odbiorca zaakceptował warunki Oferty Promocyjnej.

Prawa Odbiorcy:
1. Odbiorcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Oferty w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do niej (tj. akceptacji niniejszego regulaminu). 
2. Odbiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z Oferty w każdym czasie, przy czym usługa zostanie wyłączona na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia 

rezygnacji z usługi.

DODATKOWA OFERTA PROMOCYJNA  
„Rozliczenie na Żądanie” 

(dalej w dokumencie jako „Oferta Promocyjna”)
Do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i/lub Paliwa Gazowego

EE              nr                                                                               z dnia dalej „Umowa”                  GAZ              nr z dnia dalej „Umowa”

Zawartej w dniu pomiędzy:

(Imię Nazwisko)
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W
ZÓR




