
Grupa taryfowa
OSD

Strefa

Cennik Promocyjny Cennik Sprzedawcy

Cena przez Okres Promocyjny 
[zł/kWh]

Opłata handlowa przez Okres 
Promocyjny 

[zł/m-c]

Cena po zakończeniu 
obowiązywania Cennika 

Promocyjnego do 31.12.2021

Opłata handlowa po 
zakończeniu obowiązywa-
nia Cennika Promocyjne-
go do 31.12.2021 [zł/m-c]

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

G12as
I 0,2399 0,2951

5,68 6,99
0,2599 0,3197

5,68 6,99
II 0,0999 0,1229 0,1199 0,1475

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

pn. „Fortum Antysmog 1.0”

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Heweliusza 9 80-890 Gdańsk
Tel. +48 122 100 000 www.fortum.pl
Fortum Antysmog 1.0/2018

§ 1
Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do 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 Antysmog 1.0”, zwanej dalej „Ofertą Promocyjną”. Celem Regulaminu jest 
doprecyzowanie praw i obowiązków Stron oraz zasad wzajemnych rozliczeń.

§ 2
Przedmiotem Oferty Promocyjnej jest możliwość nabywania energii elektrycznej 
w ramach promocyjnych dwóch różnych cen Fortum przez odbiorców przypisa-
nych do grupy taryfowej OSD G12as. Ceny sprzedaży energii określone w niniejszym 
regulaminie będą obowiązywały dla Odbiorcy przy spełnieniu warunków opisanych 
w § 3 i § 4 poniżej.

§ 3
1. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy Odbiorca w gospodarstwie domo-

wym, który w okresie 15.02.2018 r. – 30.06.2018 r. podpisze Umowę Komplek-
sową dla Energii Elektrycznej z Fortum oraz jednocześnie nie będzie korzystał 
z innej oferty promocyjnej Fortum na energię elektryczną.

2. Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest łączne spełnienie następują-
cych przesłanek:
a. podpisanie Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej z Fortum 

(dalej w treści także jako „Umowa”),
b. udzielenie pełnomocnictwa niezbędnego do przeprowadzenia procesu 

zmiany Sprzedawcy dla umowy, o której mowa w lit. a) powyżej,
c. zmiana dla Odbiorcy Grupy Taryfowej OSD na G12as,

3. Odbiorca nadto dostarczy Sprzedawcy kopię faktury za energię elektryczną 
nie starszą 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 dystrybu-
torów 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 reali-
zować sprzedaż energii elektrycznej, korzystając z infrastruktury lokalnego 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego ("OSD").

5. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 2. lit. a) powyżej, uprawnia Fortum 
do złożenia w imieniu Odbiorcy wniosku o zmianę obecnej grupy taryfowej 
OSD na grupę taryfową OSD G12as, co jest konieczne do skorzystania przez 
Odbiorcę z Oferty Promocyjnej.

6. Zmiana grupy taryfowej OSD na G12as (dwie ceny energii w trakcie doby), 
umożliwiająca rozliczenie zgodnie z Ofertą Promocyjną, dokonywana jest przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest Odbiorca.

7. Fortum złoży, w imieniu Odbiorcy, do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
wniosek o zmianę grupy taryfowej OSD na G12as, niezwłocznie po zakończe-
niu procesu zmiany sprzedawcy energii.

§ 4
1. Umowa Kompleksowa dla Energii Elektrycznej w ramach Oferty Promocyjnej 

zawarta jest na czas określony - 36 miesięcy liczonych od dnia rozpączęcia 
sprzedaży energii dla Odbiorcy przez Fortum, przy czym rozpoczęcie sprzedaży 
powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu zawar-
cia Umowy.

2. Strony zgodnie ustalają, że wyłącza się stosowanie następujących postanowień 
Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej: § 3 ust 2-5.

3. Odbiorca, który zdecyduje się skorzystać z Oferty Promocyjnej, będzie rozlicza-
ny zgodnie z cenami i na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie 
oraz w Umowie. Opłaty związane z usługą dystrybucji w zakresie energii 
elektrycznej będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego.

4. Dokładne godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych w grupie 
taryfowej G12as zależą od taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego – wła-
ściwego dla Odbiorcy.

5. Dla odbiorców z Grupy Taryfowej OSD G12as cena dla energii elektrycz-
nej zużytej w strefie godzinowej nocnej, od momentu zakwalifikowania 
odbiorcy do tej Grupy Taryfowej, obowiązuje dla całej ilości energii zużytej 
w tej strefie.

6. Odbiorcy, który skorzystał z Oferty Promocyjnej przysługuje rabat w kwocie  
50 złotych brutto na należność wynikającą z faktury wystawionej przez Fortum 
z tytułu Umowy za każdorazowe skuteczne polecenie.

7. Przez skuteczne polecenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, rozumie się sytu-
ację, w której spełnione są łącznie następujące przesłanki:
a. polecenie winno zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu Osoby Re-

komendowanej,
b. Osoba Rekomendowana - w chwili jej wskazania przez Odbiorcę - nie 

będzie stroną aktualnie obowiązującej umowy z Fortum na energię 
elektryczną,

c. Osoba Rekomendowana prześle Fortum kopię faktury 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 prezentowanych na stronie www.fortum.pl w zakresie energii elek-
trycznej,

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

8. Rabat z tytułu skutecznego polcenia będzie przyznawany według następują-
cych zasad:
a. Rabat zostanie uwzględniony na fakturze za pierwszy okres rozlicze-

niowy następujący po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło 
skuteczne polecenie.

b. w przypadku dokonania przez Odbiorcę takiej liczby skutecznych pole-
ceń, że suma przyznanych rabatów przekroczy kwotę należności wyni-
kającej z faktury w okresie rozliczeniowym wskazanym w lit. a) powyżej, 
nadwyżka kwoty rabatów zostanie rozliczona w kolejnym lub kolejnych 
okresach rozliczeniowych.

9. Po złożeniu przez Fortum wniosku o zmianę Grupy Taryfowej zgodnie z §3 
ust. 7, reklamacje dotyczące braku realizacji zlecenia zmiany Grupy Taryfowej 
Odbiorca powinien kierować do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jako 
podmiotu odpowiedzialnego za jej rozpatrzenie oraz do wiadomości Fortum.

10. Po dokonaniu zmiany Grupy Taryfowej OSD na G12as, Odbiorca będzie miał 
prawo wrócić do swojej poprzedniej Grupy Taryfowej po upływie 12 miesięcy 
od momentu dokonanie tej zmiany, co jednak nie uprawnia Odbiorcy do 
rozwiązania Umowy.

11. Odbiorca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Fortum o – dokona-
nej samodzielnie - zmianie Grupy Taryfowej u OSD.

12. Jeżeli w trakcie trwania Umowy z Fortum dojdzie do zmiany Grupy Taryfowej 
OSD z G12as na jakąkolwiek inną Grupę Taryfową OSD oznaczoną jako „G”, 
w tym G11, G12w, G12e, G12r lub G12, to od dokonania tej zmiany Odbiorca 
będzie rozliczany zgodnie z ceną sprzedaży przypisaną w poniższym Cenniku 
Sprzedawcy (§5.) dla Grupy Taryfowej G12as w strefie godzinowej dziennej.

13. Do czasu skutecznego zakończenia procesu zmiany grupy taryfowej OSD 
Odbiorca rozliczany będzie przez Fortum za sprzedaż energii elektrycznej 
zgodnie z ceną przypisaną do Grupy Taryfowej OSD G12as w poniższym Cenniku 
Promocyjnym (§5.) z wykorzystaniem standardowych profili zużycia na terenie 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego przynależy punkt poboru 
energii Odbiorcy.

14. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Fortum, po zawarciu Umowy, 
Odbiorca nie będzie mógł skorzystać z Grupy Taryfowej OSD G12as z uwagi 
na zobowiązania Odbiorcy wynikające z umowy z dotychczasowym Sprze-
dawcą, Fortum może zaproponować Odbiorcy zawarcie aneksu do Umowy 
przesuwajcego datę rozpoczęcia sprzedaży albo rozwiązać Umowę.

15. W przypadku, gdy po upływie 9 miesięcy od zawarciu Umowy, Odbiorca nadal 
nie będzie mógł skorzystać z Grupy Taryfowej OSD G12as, to Odbiorca może 
rozwiązać Umowę bez ponoszenia z tego tyułu żadnych konsekwkencji.

16. Jeśli w okresie obowiązywania umowy z Fortum, dotychczasowy Sprzedawca 
energii elektrycznej obniży w taryfie lub w standardowym cenniku cenę energii 
elektrycznej poniżej cen obowiązujących Odbiorcę i wynikających z umowy, 
Fortum na pisemny wniosek Odbiorcy, wysłany pod adres Heweliusza 9, 
Gdańsk 80-890 lub wysłany poprzez formularz kontaktowy dostępny na stro-
nie http://energia.fortum.pl/strefa-klienta, obniży 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. W okresie obowiązy-
wania Oferty Promocyjnej Odbiorca ma prawo do złożenia jednego wniosku 
o obniżenie ceny energii elektrycznej.

Miejscowość, data Czytelny podpis Odbiorcy

§ 5
1. W ramach Oferty Promocyjnej Odbiorca będzie rozliczany według poniższej tabeli, przy czym:

a. przez okres pierwszych 9 miesięcy od rozpoczęcia sprzedaży przez Fortum – Odbiorca będzie rozliczany w ramach poniższego Cennika Promocyjnego,
b. po okresie obowiązywania Cennika Promocyjnego (pkt 1) powyżej), Odbiorca będzie rozliczany w ramach poniższego Cennika Sprzedawcy, zaś po 31.12.2021 roku 

według cennika Fortum, który będzie dostępny na stronie www.fortum.pl.

2. Opłaty handlowe wskazane w powyższych cennikach (tj. Cenniku Promocyjnym i Cenniku Sprzedawcy) mają zastosowanie do Odbiorców, którzy zaakceptowali otrzymy-
wanie rozliczeń drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej zgody, do Odbiorcy zastosowanie znajdą opłaty handlowe wskazane w powyższych cennikach zwiększone 
o 2,00 zł brutto za rozliczenie w formie papierowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem skutecznego zakończenia procesu zmiany sprzedawcy i znajduje zastosowanie do obowiązującej Umowy Kompleksowej Sprzedaży 
Energii Elektrycznej z Fortum.
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