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Załącznik nr 2: Regulamin Oferty Promocyjnej Fortum 
Marketing and Sales Polska S.A.

pn. „Fortum Assistance CC 2.31”

§ 1
1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Umów Kompleksowych Sprzedaży Paliwa Gazo-

wego i Umów Kompleksowych dla Energii Elektrycznej, zawartych pomiędzy Fortum Marketing 
and Sales Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, zwaną dalej „Fortum”, a Odbiorcą 
w ramach oferty pn. „Fortum Assistance CC 2.31”, zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”. Celem 
Regulaminu jest doprecyzowanie praw i obowiązków Stron oraz zasad wzajemnych rozliczeń.

2. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca może skorzystać z jednego z wariantów:
a. „Energia Elektryczna” – wariant, w którym Odbiorca podpisze Umowę Kompleksową 

dla Energii Elektrycznej na zasadach jak poniżej,
b. „Gaz Ziemny” – wariant, w którym Odbiorca podpisze Umowę Kompleksową Sprzedaży 

Paliwa Gazowego na zasadach jak poniżej,
c. „Gaz Ziemny + Energia Elektryczna” – wariant, w którym Odbiorca, w tym samym dniu, 

dla jednego adresu nieruchomości, lokalu lub obiektu, podpisze z Fortum zarówno 
Umowę Kompleksową Sprzedaży Paliwa Gazowego jak i Umowę Kompleksową dla 
Energii Elektrycznej, na zasadach jak poniżej.

§ 2
1. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy Odbiorca w gospodarstwie domowym, który w 

okresie 21.05.2018 r. – 31.12.2018 r. wybierze wariant „Energia Elektryczna” albo „Gaz Ziemny” 
albo wariant „Gaz Ziemny” + „Energia Elektryczna” oraz jednocześnie nie będzie korzystał  
z innej oferty promocyjnej Fortum.

2. Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a. w wariancie „Energia Elektryczna” – podpisanie Umowy Kompleksowej dla Energii 

Elektrycznej z Fortum, w wariancie „Gaz Ziemny” - podpisanie Umowy Kompleksowej 
Sprzedaży Paliwa Gazowego z Fortum, zaś w wariancie „Gaz Ziemny” + „Energia Elek-
tryczna” – podpisanie Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego i Umowy 
Kompleksowej dla Energii Elektrycznej z Fortum,

b. udzielenie Fortum pełnomocnictwa niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmiany 
Sprzedawcy dla umów, o których mowa w lit. a) powyżej,

c. brak posiadania przedpłatowego układu pomiarowo – rozliczeniowego.
3. Odbiorca nadto dostarczy Sprzedawcy:

a. kopie faktury za energię elektryczną (dla wariantu „Energia Elektryczna”) albo
b. kopie za paliwo gazowe (dla wariantu „Gaz Ziemny”) albo
c. kopie faktur za paliwo gazowe i energię elektryczną (dla wariantu „Gaz Ziemny + 

Energia Elektryczna”), nie starszych niż 6 miesięcy od daty zawarcia przez Odbiorcę 
umowy lub umów z Fortum i potwierdzających aktualne dane Odbiorcy, aktualnego 
Sprzedawcę oraz parametry techniczne punktu poboru.

4. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybutorów paliwa 
gazowego i energii elektrycznej, z którymi Fortum ma podpisane ważne Generalne Umowy 
Dystrybucyjne. Przy czym przed podpisaniem umowy przedstawiciel Fortum ma obowiązek 
poinformowania Odbiorcy o tym, czy może on realizować sprzedaż energii elektrycznej, ko-
rzystając z infrastruktury lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

§ 3
1. Odbiorca, który zdecyduje się skorzystać z Oferty Promocyjnej, będzie rozliczany zgodnie z 

cenami i na zasadach, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz Umowie Kompleksowej 
Sprzedaży Paliwa Gazowego lub Umowie Kompleksowej dla Energii Elektrycznej.

2. Umowa Kompleksowa Sprzedaży Paliwa Gazowego i/lub Umowa Kompleksowa dla Energii 
Elektrycznej zawarte są na czas określony do 31.12.2021 r.

3. Odbiorcy, który skorzysta z Oferty Promocyjnej przysługuje następujący rabat:
a. W zakresie paliwa gazowego:

• Dla Grup Taryfowych W1 – 100% w stosunku do ceny paliwa gazowego zawartej 
w obowiązującej w dniu 01.01.2018 r. taryfie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 
Rabat obowiązuje do 31.12.2018 r.

• Dla Grup Taryfowych W.2, W.3, W.4 – 10% w stosunku do ceny paliwa
gazowego zawartej w obowiązującej w dniu 01.01.2018 r. taryfie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z
o.o., Rabat obowiązuje do 31.12.2018 r

4. Odbiorcy, który skorzystał z wariantu „Energia Elektryczna” i/lub „Gaz Ziemny” w ramach 
Oferty Promocyjnej przysługuje rabat w kwocie 50 złotych brutto na cenę energii elektrycznej 
i/lub paliwa gazowego za każdorazowe skuteczne polecenie.

5. Rabaty, o których mowa powyżej nie dotyczą, zależnie od wariantu, opłaty handlowej (dla 
energii elektrycznej) bądź stawek opłaty abonamentowej (dla paliwa gazowego) oraz nie 
obejmują stawek opłat i cen dotyczących dystrybucji energii elektrycznej lub paliwa gazowego.

6. Przez skuteczne polecenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, rozumie się sytuację, w której-
spełnione są łącznie następujące przesłanki:
a. polecenie winno zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu Osoby Rekomendowanej,
b. Osoba Rekomendowana - w chwili jej wskazania przez Odbiorcę - nie jest stroną 

aktualnie obowiązującej Umowy z Fortum- odpowiednio na energię elektryczną lub 
paliwo gazowe,

c. Osoba Rekomendowana prześle Fortum kopię faktury-odpowiednio- za energię elek-
tryczną, nie starszą niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy z Fortum,

d. Osoba Rekomendowana podpisze z Fortum Umowę, dotyczącą jednej z ofert prezento-
wanych na stronie www.fortum.pl w zakresie energii elektrycznej lub paliwa gazowego,

e. Osoba Rekomendowana nie skorzysta również z prawa odstąpienia od podpisanej 
umowy z Fortum.

8. Rabat w zakresie energii elektrycznej będzie przyznawany według następujących zasad:
a. Rabat zostanie uwzględniony na fakturze za pierwszy okres rozliczeniowy następujący 

po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło skuteczne polecenie.
b. w przypadku dokonania przez Odbiorcę takiej liczby skutecznych poleceń, że suma 

przyznanych rabatów przekroczy kwotę należności za sprzedaż energii elektrycznej i/
lub paliwa gazowego (cena energii elektrycznej/cena paliwa gazowego) w okresie roz-
liczeniowym wskazanym w lit. a) powyżej, nadwyżka kwoty rabatów zostanie rozliczona 
w kolejnym lub kolejnych okresach rozliczeniowych.

9. (Niniejsze znajdzie zastosowanie po zaznaczeniu TAK poniżej): Jeśli w okresie obowiązywania 
umowy lub umów z Fortum, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej obniży w taryfie 
lub standardowym cenniku cenę energii elektrycznej we wszystkich strefach poniżej cen wy-
nikających z Umowy, Fortum na pisemny wniosek Odbiorcy, wysłany pod adres Heweliusza 
9, Gdańsk 80-890 lub wysłany poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.
fortum.pl/strefa-klienta, będzie obniżał cenę do poziomu niższego niż zaproponowany 
przez dotychczasowego sprzedawcę. Obniżona cena będzie obowiązywać od następnego 
okresu rozliczeniowego następującego po otrzymaniu wniosku Odbiorcy do końca okresu 
obowiązywania taryfy lub standardowego cennika dotychczasowego sprzedawcy, z którego 
wynika ta niższa cena.
Czy Odbiorca chce skorzystać z powyższej możliwości obniżania ceny do poziomu zapropono-
wanego przez dotychczasowego sprzedawcę (wybranie opcji TAK oznacza zgodę na doliczenie 
do opłaty handlowej kwoty 1,50 zł brutto miesięcznie):

§ 4
1. Odbiorcę, który zawarł Umowę na warunkach Oferty Promocyjnej w każdym z wariantów 

wskazanych w §1 ust. 2 powyżej, obejmuje grupowe ubezpieczenie zwane dalej „Ubezpiecze-
niem” w „Miejscu Ubezpieczenia”, przy czym przez Miejsce ubezpieczenia rozumie się adres 
wskazany przez Odbiorcę jako adres punktu poboru energii/gazu PPE/PZO w Załączniku nr 1 
do Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej lub Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego..

2. Odbiorca oświadcza, że zgadza się na objęcie ochroną ubezpieczeniową zgodnie z przed-
stawionymi i doręczonymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Europe Assistance („OWU 
Ubezpieczenia”).

3. Odbiorca informuje, iż zapoznał się z zasadami i warunkami przystąpienia, korzystania, rezy-
gnacji oraz wygaśnięcia Ubezpieczenia zawartymi w OWU Ubezpieczenia.

4. Wygaśniecie lub rozwiązanie:
a. w wariancie „Energia Elektryczna + Gaz Ziemny”:

• rozwiązanie lub wygaśnięcie obydwu umów (tj. Umowy na Energię Elektryczną 
i Umowy na Paliwo Gazowe) jest równoznaczne z rezygnacją z Ubezpieczenia,

• rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy na Energię Elektryczną jest równoznaczne 
z rezygnacją z Ubezpieczenia,

• rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy na Paliwo Gazowe nie powoduje utraty 
Ubezpieczenia.

b. w wariancie „Energia Elektryczna” – rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy na Energię 
Elektryczną jest równoznaczne z rezygnacją z Ubezpieczenia.

c. w wariancie „Gaz Ziemny” – rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy na Paliwo Gazowe 
jest równoznaczne z rezygnacją z Ubezpieczenia.

5. Na warunkach, w zakresie i w okresie wskazanych w OWU Ubezpieczenia, Klient jest upraw-
niony do skorzystania z dodatkowych elementów Ubezpieczenia m.in.: Informacja o sieci 
usługodawców, Infolinia remontowo-budowlana, Opieka nad dziećmi, Opieka nad zwierzętami, 
Korepetycje, Infolinia prawna.

6. Opłata za Dodatkowe Czynności w rozumieniu niniejszego Regulaminu dotyczy obsługi proce-
sów związanych z realizacją usługi kompleksowej, innych usług, produktów lub z dodatkowymi 
czynnościami realizowanymi przez Fortum w ramach Oferty Promocyjnej, w szczególności obej-
muje dokonywanie rozliczeń, utrzymanie, aktualizację i raportowanie baz danych i zasobów 
informatycznych związanych z rozliczeniami w ramach Oferty Promocyjnej.

Ceny energii elektrycznej

Grupa taryfowa
OSD

Strefa
Do 2018-12-31 [zł/kWh] Od 2019-01-01 do 2019-12-31 [zł/kWh] Od 2020-01-01 do 2021-12-31 [zł/kWh]

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

G11 I 0,2199 0,2705 0,2399 0,2951 0,2599 0,3197

G12
I 0,2799 0,3443 0,2999 0,3689 0,3299 0,4058

II 0,1199 0,1475 0,1299 0,1598 0,1499 0,1844

G12w
I 0,3399 0,4181 0,3599 0,4427 0,3799 0,4673

II 0,1299 0,1598 0,1399 0,1721 0,1649 0,2028

§ 5
1. W zakresie wariantu „Energia Elektryczna + Gaz Ziemny” albo „Energia Elektryczna” Odbiorca będzie rozliczany zgodnie z poniższą tabelą:

a. Po 31.12.2021 r. obowiązuje Cennik Sprzedawcy Fortum publikowany na stronie: www.fortum.pl

TAK NIE

Miejscowość, data Czytelny podpis Odbiorcy

2. Opłata handlowa wskazana w poniższej tabeli ma zastosowanie do Odbiorców, którzy zaakceptowali otrzymywanie rozliczeń drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej 
zgody, do Odbiorcy zastosowanie znajdzie opłata handlowa wskazana w poniższej tabeli zwiększona o 4,00 zł brutto za rozliczenie w formie papierowej.

Opłata handlowa dla umowy ze zgodą na otrzymywanie 
rozliczeń wyłącznie drogą elektroniczną [zł/m-c]

Opłata handlowa przez pierwze 3 m-c trwania umowy Opłata handlowa w dalszym okresie trwania umowy

Netto Brutto Netto Brutto

0,00 0,00 16,25 19,99

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Heweliusza 9 80-890 Gdańsk
Tel. +48 122 100 000 www.fortum.pl
FA CC 2.31/2018
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Miejscowość, data Czytelny podpis Odbiorcy

Ceny paliwa gazowego

Grupa
taryfowa

OSD

Ceny netto Ceny brutto

Do 2018-12-31
[gr/kWh]

Od 2019-01-01
do 2021-12-31

[gr/kWh]

Do 2018-12-31
[gr/kWh]

Od 2019-01-01
do 2021-12-31

[gr/kWh]

W-1.1 0,00 0,00

W-1.2 0,00 0,00

W-2.1 8,453 10,397

W-2.2 8,453 10,397

W-3.6 8,453 10,397

W-3.9 8,453 10,397

W-4 8,453 10,397

§ 6
1. W zakresie wariantu „Energia Elektryczna + Gaz Ziemny” albo „Gaz Ziemny” Odbiorca będzie rozliczany zgodnie z poniższą tabelą:

2. Odbiorcy, który skorzystał z wariantu „Gaz Ziemny + Energia Elektryczna” w ramach Oferty Promocyjnej przysługują kumulatywnie rabaty wskazane w par. 3 ust. 3 i ust. 4 powyżej oraz udziela się 
100% rabatu na opłatę za dodatkowe czynności realizowane w ramach Oferty Promocyjnej („Opłata za Dodatkowe Czynności”).

3. Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy określający aktualne stawki opłaty abonamentowej stanowi Załącznik nr 5 do Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego.
4. Po upływie okresów wskazanych w tabeli powyżej rozliczanie będzie miało miejsce na podstawie cen i stawek zawartych w obowiązującej Taryfie Sprzedawcy dostępnej na stronie intenetowej 

www.fortum.pl.
§ 7.

Opłaty związane z usługą dystrybucji w zakresie energii elektrycznej lub paliwa gazowego będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego („OSD”).
§ 8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2018 r. i znajduje zastosowanie do Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego i Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej zawartych w okresie 
jego obowiązywania wskazanym w § 2 ust. 1 powyżej oraz w ramach Oferty Promocyjnej.

Załącznik nr 2: Regulamin Oferty Promocyjnej Fortum 
Marketing and Sales Polska S.A.

pn. „Fortum Assistance CC 2.31”

Stawki opłat abonamentowych [zł/m-c]
Zgodnie z aktualną na dzień dostawy Taryfą dla gazu ziemnego Sprzedawcy, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.

Opłata za Dodatkowe Czynności [zł/m-c]
Netto Brutto

8,12 9,99

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Heweliusza 9 80-890 Gdańsk
Tel. +48 122 100 000 www.fortum.pl
FA CC 2.31/2018
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Zgodnie z aktualną na
dzień dostawy Taryfą
dla gazu ziemnego

Sprzedawcy, zatwierdzoną
przez Prezesa

Urzędu Regulacji
Energetyki

Zgodnie z aktualną na
dzień dostawy Taryfą
dla gazu ziemnego

Sprzedawcy, zatwierdzoną
przez Prezesa

Urzędu Regulacji
Energetyki
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