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§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Oferty”) będący integralną częścią Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Biznesu (zwanej dalej także „Umową”) zawartej pomiędzy Enelogic Sp. z o.
o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56 lok. 77, 01-042 Warszawa, NIP:
5252398499, REGON: 141020230, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000284528, o kapitale zakładowym 60 000,00 zł,
(zwaną dalej także „Sprzedawcą” lub „Enelogic”) a Odbiorcą, został sporządzony w celu dookreślenia praw i obowiązków Stron Umowy oraz zasad
wzajemnych rozliczeń w ramach Oferty Tarcza energetyczna 1.0 (zwanej
dalej „Ofertą”).
O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu pojęcia pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w Umowie.
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§2 Zasadyoferty
Oferta kierowana jest wyłącznie do Odbiorców będących przedsiębiorcami
(przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca działalność gospodarczą), którzy:
a. posiadają Punkt Poboru Energii („PPE”) przyłączony do sieci Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych („OSD”), z którymi Sprzedawca ma podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną na świadczenie usługi kompleksowej, tj.: PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., ENERGA-Operator S.A., Stoen Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A.;
b. posiadają obecną umowę sprzedaży energii elektrycznej podpisaną ze
sprzedawcą energii elektrycznej, który jest sprzedawcą dominującym na
obszarze działania OSD, tj.: PGE Obrót S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.,
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., ENEA S.A., ENERGA-OBRÓT S.A., E.ON
Polska S.A., dalej „obecny sprzedawca lub sprzedawca dominujący”;
c. nie posiadają zamontowanego przedpłatowego Układu pomiarowo –
rozliczeniowego;
d. posiadają grupę taryfową C11 lub C12;
e. posiadają z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej (wymienionym w
lit. b powyżej) umowę na czas nieokreślony a cena energii elektrycz-nej
na fakturze jest ceną z taryfy obecnego sprzedawcy lub cennika
standardowego;
f. podpiszą umowę sprzedaży energii elektrycznej z Enelogic na 24 lub 36
miesięcy.
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Dla grupy taryfowej C12 dokładne godziny obowiązywania poszczególnych
stref czasowych zależą od taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do
którego sieci elektroenergetycznej podłączony jest PPE Odbiorcy.
Po spełnieniu przez Odbiorcę warunków opisanych w ust. 1 powyżej, Odbiorcy będzie przysługiwało prawo do uzyskania rekompensaty kwotowej
w wysokości maksymalnej do 30 zł netto od każdej zużytej 1 MWh energii
elektrycznej w pierwszym roku trwania umowy pomiędzy Enelogic a Odbiorcą. Wysokość rekompensaty będzie wyliczana indywidualnie w oparciu
o obecne ceny energii elektrycznej jakie posiada Odbiorca. Rekompensata
zostanie naliczona i przedstawiona w formie rabatu kwotowego na każdej
fakturze, którą Odbiorca otrzyma od Enelogic. Kwota udzielonego rabatu
obniży kwotę należną do zapłaty przez Odbiorcę.
Jeżeli po weryfikacji przez Enelogic możliwości udzielenia Odbiorcy rekompensaty, o której mowa w ust. 3, okaże się, że Odbiorcy nie przysługuje rekompensata, wówczas Enelogic przedstawi Odbiorcy inne możliwe warunki
współpracy.
Informacja o wysokości wyliczonej rekompensaty lub też informacja o braku
rekompensaty, o których mowa odpowiednio w ustępie 3 lub ustępie 4 powyżej, zostanie przekazana Odbiorcy przed podpisaniem umowy z Enelogic.
Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat określone zostaną w załączniku
nr 1 do Umowy.
Do skorzystania z Oferty niezbędne będzie przedstawienie przez Odbiorcę
aktualnej faktury sprzedażowej od obecnego sprzedawcy, w celu wyliczenia
wysokości rekompensaty.
§3 Postanowienia końcowe
Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy.
Oferta trwa od 04.05.2021 do odwołania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany okresu obowiązywania Oferty.
Enelogic może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli Odbiorca nie kwalifikuje się do wyliczenia rekompensaty a obecna cena energii elektrycznej
jaką posiada Odbiorca od swojego sprzedawcy energii elektrycznej jest korzystniejsza niż cena energii elektrycznej jaką może zaproponować Enelogic
dla Odbiorcy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu Oferty
a treścią Umowy, nadrzędne są postanowienia Regulaminu Oferty.
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