
  

 

 

 

 

 

 

Regulamin oferty 

Prąd bez ryzyka 
 
dla Klientów instytucjonalnych 

 

 
 wersja z dnia 24.03_2015  

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Prąd bez Ryzyka przez 

Klientów instytucjonalnych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej 

„Klientami”), przyłączonych do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)  

ENERGA-OPERATOR S.A. 

2. Organizatorem oferty Prąd bez Ryzyka jest: ENERGA-OBRÓT S.A.  

z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280916, której 

akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 957-096-83-70, REGON: 

220418835, o kapitale zakładowym/wpłaconym 371 352 000,00 złotych. 

 

ROZDZIAŁ II 
OPIS OFERTY 

 
1. Przedmiotem oferty Prąd bez Ryzyka jest odpłatna instalacja przedpłatowego układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. 

2. W ofercie dostępne są dwa warianty przedpłatowego układu pomiarowo -rozliczeniowego: 

 jednofazowy, 

 trójfazowy 

 
ROZDZIAŁ III 

BENEFICJENCI OFERTY 
 

1. Z oferty może skorzystać Klient spełniający łącznie następujące warunki: 

1.1. Jest Klientem instytucjonalnym, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  

1.2. Na dzień obowiązywania oferty Prąd bez Ryzyka jest przyłączony do sieci niskiego 

napięcia (nN) OSD ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku  

i zakwalifikowany do grupy taryfowej C1x. 

1.3. Na dzień przystąpienia do oferty nie posiada żadnych zaległości w płatnościach 

wobec ENERGA-OBRÓT S.A. 

 

ROZDZIAŁ IV 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OFERTY 

 

1. Warunkiem skorzystania z oferty Prąd bez Ryzyka jest: 

1.1. Akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu. 

1.2. Zawarcie umowy kompleksowej z przedpłatowym systemem rozliczania. 

1.3. Dokonanie jednorazowej opłaty za usługę instalacyjną. 

 

ROZDZIAŁ V 
OPŁATA INSTALACYJNA 

 

1. Klient przystępujący do oferty Prąd bez Ryzyka dobrowolnie wyraża zgodę na dokonanie 

opłaty instalacyjnej w wysokości określonej w umowie kompleksowej. 

2. Klient dokonuje płatności przy zawieraniu umowy, o której mowa w rozdziale IV  

ust. 1 pkt 1.2. Do czasu wniesienia opłaty instalacyjnej usługa instalacji przedpłatowego 

układu pomiarowo-rozliczeniowego nie zostanie wykonana. 

 

ROZDZIAŁ VI 
PRZENIESIENIE UKŁADU POMIAROWEGO 

 

1. W przypadku, gdy w okresie korzystania z oferty Prąd bez Ryzyka zmianie ulegnie 

miejsce, w którym Klient pobiera energię elektryczną, Klient jest uprawniony do złożenia 

do ENERGA – OBRÓT S.A. wniosku o przeniesienie przedpłatowego układu pomiarowo – 

rozliczeniowego do nowego miejsca pobierania energii elektrycznej tylko w przypadku, 

gdy w nowym miejscu będzie przyłączony do sieci niskiego napięcia (nN) ENERGA - 

OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Przeniesienie przedpłatowego układu pomiarowo 

– rozliczeniowego może nastąpić tylko w przypadku, gdy Klient spełni wymogi ENERGA- 

OPERATOR S. A. umożliwiające przeniesienie przedpłatowego układu pomiarowo -   

rozliczeniowego, w tym w szczególności dokona na rzecz ENERGA – OPERATOR S. A. 

opłaty dodatkowej za przeniesienie układu w wysokości określonej i podanej  

do wiadomości Klienta przez ENERGA – OPERATOR S. A. przed dokonaniem 

przeniesienia układu.   

 

ROZDZIAŁ VII 
ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z OFERTY 

 

1. Klient może wypowiedzieć warunki niniejszej oferty na zasadach przyjętych w umowie 

kompleksowej. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
MIEJSCA ZAKUPU ENERGII 

 

1. Klient, który skorzystał z oferty Prąd bez Ryzyka, może dokonać zakupu energii: 

1.1. W punkach sieci VIATM – Moje Doładowania. 

1.2. W punktach sieci Blue Pay 

1.3. Na stronach internetowych: www.energa.pl 

1.4. Na swoim koncie w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta ENERGA – OBRÓT S.A. 

(eBOK). 

2. Dodatkowe sposoby dokonywania zakupu energii przez Klienta, który skorzystał ze oferty 

Prąd bez Ryzyka dostępne są na stronach www.energa.pl. 

 

ROZDZIAŁ IX 
REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje wynikające z oferty Prąd bez Ryzyka powinny być zgłaszane 

osobiście lub pisemnie w Salonach Sprzedaży ENERGA – OBRÓT S.A., Punktach 

Partnerskich ENERGA – OBRÓT S.A., lub telefoniczne pod nr 555 555 555 (koszt 

połączenia według stawek operatora). Adresy Salonów Sprzedaży i Punktów Partnerskich 

znajdują się na stronie www.energa.pl. 

2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonywanych przez operatora sieci  VIATM – Moje 

Doładowania powinny być zgłaszane bezpośrednio do VIATM – Moje Doładowania pod  

nr tel. +48 12 293 34 00, faks +48 12 293 33 02 lub na adres support@billbird.pl. 

3. Reklamacje dotyczące transakcji dokonywanych przez operatora sieci BluePay powinny 

być zgłaszane bezpośrednio do BluePay pod nr telefonu +48 58 728 23 08,  

faks +48 58 728 23 09 lub na adres reklamacje@bluepay.pl. 

4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonywanych przez operatora sieci BlueMedia powinny 

być zgłaszane bezpośrednio do Blue Media pod nr telefonu 58 7604 822 lub na adres 

energia@bluemedia.pl 

 

ROZDZIAŁ X 
OBOWIĄZYWANIE OFERTY 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20. 03.2015 r., obowiązuje przez okres obowiązywania 

oferty Prąd bez Ryzyka i stosuje się go do Klientów, którzy przystąpią do oferty począwszy  

od dnia 20.03.2015 r. Zmiana niniejszego Regulaminu przez ENERGA-OBRÓT S.A. może 

nastąpić w razie zaistnienia jednej z poniższych przyczyn: 

a. wprowadzenia przez ENERGA-OBRÓT S.A. nowych rozwiązać funkcjonalnych, 

organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi 

Regulaminem lub ich modyfikacji, 

b. wprowadzenia przez ENERGA-OBRÓT S.A. nowych produktów lub usług, 

modyfikacji lub rezygnacji z oferowania przez ENERGA – OBRÓT S.A. z produktów 

lub usług, 

c. zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez ENERGA – OBRÓT S.A. 

czynności objętych Regulaminem, 

d. zmiany warunków prowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. działalności 

gospodarczej.  
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