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§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Oferty”) będący integral-

ną częścią Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej (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 Re-
jestru 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 roz-
liczeń w ramach Oferty Boomerang (zwanej dalej „Ofertą”).

2. O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu pojęcia pisane z wiel-
kiej litery mają znaczenia nadane im w Umowie.

§2 Zasady oferty
1. Oferta kierowana jest wyłącznie do Odbiorców będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, 
wytwarzającymi energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej zainstalo-
wanej mocy nie większej niż 10 kW („Mikroinstalacji”) wyłącznie z Odnawial-
nych źródeł energii na potrzeby własne („Prosument”) którzy:
a. posiadają Punkt Poboru Energii („PPE”) przyłączony do sieci Operatorów 

Systemów Dystrybucyjnych („OSD”), z którymi Sprzedawca ma podpisa-
ną Generalną Umowę Dystrybucyjną na świadczenie usługi komplekso-
wej, tj.: PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., ENERGA-Ope-
rator S.A., Stoen Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A.;

b. zawrą z Sunvival Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) Plac 
Konesera 8, NIP: 5223188575, REGON: 386833867 lub OZE-Biomar S. A. 
z siedzibą w Gdyni (81-036) ul. Pucka 5, NIP: 5862331795, REGON: 
380265853 („Partnerzy”, osobno „Partner”) umowę dotyczącą zakupu 
Mikroinstalacji w ramach oferty pn. „Bilansowanie 1:1 z Sunvival” lub 
„100% Energii dla  Ciebie z Oze-Biomar”; o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 10 kW. Umowa zakupu Mikroinstalacji od 
Partnerów zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 15.04.2021 r.

c. nie posiadają zamontowanego przedpłatowego Układu pomiarowo – 
rozliczeniowego;

d. wyrażą zgodę w Umowie na wystawienie i przesyłanie faktur drogą 
elektroniczną. W przypadku wycofania przez Odbiorcę zgody na otrzy-
mywanie faktur w formie elektronicznej w okresie obowiązywania Umo-
wy opłata za obsługę handlową zostanie powiększona o zryczałtowany 
koszt wystawienia faktury w wersji papierowej i przesłanie jej listem 
zwykłym do Odbiorcy w wysokości 5,99 zł netto (7,37 zł brutto) mie-
sięcznie;

e. w ramach Umowy wybrali do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elek-
trycznej grupę taryfową G12w.

2. Dla grupy taryfowej G12w dokładne godziny obowiązywania poszczegól-
nych stref czasowych zależą od taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
do którego sieci elektroenergetycznej podłączony jest PPE Odbiorcy.

3. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat określone w Ofercie nie zawie-
rają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

4. Do skorzystania z Oferty niezbędne będzie przedstawienie certyfikatu 
dotyczącego Mikroinstalacji, który zostanie wydany przez Partnerów po 
zamontowaniu Mikroinstalacji. Certyfikat potwierdza spełnienie warunku, 
o  którym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1 lit. b.

§3 Postanowienia końcowe
1. Prosument w ramach Oferty może wybrać wyłącznie grupę taryfową G12w. 

Dokładne godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych grupy 
taryfowej G12w zależą od taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
z usług którego korzysta Odbiorca.

2. W przypadku, w którym w chwili podpisania Umowy Prosument posiada 
grupę taryfową inną niż grupa taryfowa G12w, od dnia wejścia w życie 
Umowy do dnia zakończenia procedury zmiany grupy taryfowej w OSD na 
grupę taryfową G12w, Prosumenta obowiązują ceny i stawki opłat właściwe 
dla posiadanej przez niego grupy taryfowej, określone w Cenniku Promo-
cyjnym. 

3. W przypadku, w którym ilość energii elektrycznej pobranej przez Prosu-
menta z sieci OSD przewyższa w danym Okresie rozliczeniowym ilość ener-
gii elektrycznej wytworzonej przez Prosumenta w Mikroinstalacji wyłącznie 
z odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na potrzeby własne i wpro-
wadzonej przez niego do sieci elektroenergetycznej OSD, do której przy-
łączony jest PPE Prosumenta, w czasie obowiązywania Oferty obowiązuje 
cena za 1 kWh energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta określona 
w Cenniku Promocyjnym.

4. W przypadku, w którym Prosument posiadający grupę taryfową G12w, 
w czasie obowiązywania niniejszej Oferty zmieni grupę taryfową na inną 
grupę taryfową, traci prawo do:
• korzystania z promocyjnych cen i stawek opłat określonych w Cenniku 

Promocyjnym i w czasie obowiązywania Oferty będzie rozliczany wg cen 
i stawek opłat określonych w Regulaminie Cennika Podstawowego Pro-
sument.

• korzystania z rozliczenia energii wytworzonej przez Prosumenta w Mi-
kroinstalacji wobec ilości energii pobranej w ramach Usługi Rozliczenia 
Energii z OZE 1:1, o której mowa w §5 niniejszej Oferty.

5. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy.
6. Oferta trwa od 15.04.2021 do odwołania. Sprzedawca zastrzega sobie pra-

wo do zmiany okresu obowiązywania Oferty.
7. W ramach niniejszej Oferty promocyjnej, Klient otrzymuje ceny za energię 

elektryczną i stawki opłat handlowych wskazanych w Cenniku Promocyj-
nym przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaży. Sprzedawca 
zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen wskazanych w Cenniku Promo-
cyjnym. Aktualizacja cen, o których mowa w zdaniu poprzednim, wynikać 
może ze zmiany taryfy Sprzedawcy Zobowiązanego dla obszaru i sieci OSD 
do której podłączony jest PPE Odbiorcy, (dotyczy wyłącznie E.ON Polska 
S.A. [dawniej: innogy Polska S.A., PGE Obrót S.A., Enea S.A., Tauron Sprze-
daż Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., Energa Obrót S.A.). Ewen-
tualny wzrost lub obniżka cen energii elektrycznej w taryfie Sprzedawcy 
Zobowiązanego dla Grupy taryfowej G12w spowoduje taki sam % wzrost 
lub obniżkę cen energii elektrycznej w §4 (% liczony jest jako odniesienie 
ceny energii elektrycznej dla grupy taryfowej G12w w aktualnej taryfie 
Sprzedawcy Zobowiązanego do ceny energii elektrycznej obowiązującej 
dla grupy taryfowej G12w w poprzedniej taryfie Sprzedawcy Zobowiązane-
go). Najpóźniej na 14 dni przed planowanym okresem aktualizacji Cennika 
Promocyjnego Sprzedawca poinformuje Odbiorcę na piśmie o cenie energii 
elektrycznej obowiązującej Odbiorcę w kolejnym okresie. Odbiorca będzie 
miał prawo odstąpić od umowy zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków 
Umowy (OWU), które stanowią załącznik do Umowy. 

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty, rozlicze-
nie ilości wytworzonej energii elektrycznej przez Prosumenta w Mikroinsta-
lacji i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD wobec ilości energii 
pobranej przez Prosumenta z sieci OSD będzie odbywało się zgodnie z Re-
gulaminem Cennika Podstawowego Prosument.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu Oferty 
a treścią Umowy, nadrzędne są postanowienia Regulaminu Oferty.
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§5 Usługa Rozliczenia Energii z OZE 1:1
1. W ramach Oferty, Enelogic dokona w czasie obowiązywania Oferty rozli-

czenia ilości energii elektrycznej wytworzonej przez Prosumenta w Mikro-
instalacji i  wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD 
wobec ilości energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta z sieci OSD 
w stosunku ilościowym 1 do 1 (rozumiane w ten sposób, że 1 kWh energii 
elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji przez Prosumenta  pokrywa 1 
kWh energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej przez Pro-
sumenta), tj. Enelogic celem dokonania ww. rozliczenia uwzględni 100% 
energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji przez Prosumenta 
i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD („Usługa 
Rozliczenie Energii z OZE 1:1”). 

2. Przed zakończeniem okresu obowiązywania niniejszej Oferty Enelogic przy-
gotuje dla Prosumenta propozycję korzystania z Usługi Rozliczenia Energii 
z OZE 1:1 po zakończeniu czasu oznaczonego Oferty, z tym zastrzeżeniem, 
że taka propozycja będzie dostępna wyłącznie dla Prosumentów, których 
Mikroinstalacja będzie posiadała łączną moc zainstalowaną elektryczną nie 
większą niż 10 kW.

3. Po zakończeniu czasu obowiązywania Oferty w przypadku nieskorzystania 
przez Prosumenta z propozycji dalszego korzystania z Usługi Rozliczenia 
Energii z OZE 1:1, o której mowa w ust. 2 powyżej, rozliczenie ilości ener-
gii wytworzonej w Mikroinstalacji wobec ilości pobranej energii elektrycz-
nej z sieci elektroenergetycznej będzie realizowane wg zasad wskazanych 
w Cenniku Podstawowym Prosument. 

4. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wytworzona w Mikroinstalacji 
wprowadzona do sieci elektroenergetycznej OSD nie wcześniej niż na 12 
miesięcy przed datą wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w Mi-
kroinstalacji do sieci OSD. Jako datę wprowadzenia energii do sieci OSD 
przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta 
energia została wprowadzona do sieci OSD, z zastrzeżeniem, że niewyko-
rzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi 
na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesię-
cy od daty wprowadzenia tej energii do sieci OSD. 

5. Okres rozliczeniowy Prosumenta będzie wynosił:
• 2 miesiące dla PPE przyłączonych dla sieci Energa-Operator S. A.,
• 6 lub 12 miesięcy dla PPE jest przyłączonych do sieci pozostałych opera-

torów wymienionych w par. 2 lit. a. 
6. Rachunki za świadczoną przez Enelogic na rzecz Prosumenta usługę od-

bioru energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej 
przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, w tym 
z tytułu rozliczenia tej energii wobec ilości energii elektrycznej pobranej 
przez Prosumenta z sieci OSD będą wystawiane po zakończeniu okresu roz-
liczeniowego na podstawie odczytów wskazań Układu pomiarowo-rozlicze-
niowego dla Mikroinstalacji przekazanych Enelogic przez OSD. 

7. Od ilości energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji rozliczonej 
wobec ilości energii elektrycznej pobranej z sieci OSD w stosunku 1 do 1, 
tj. przy uwzględnieniu 100% energii elektrycznej wytworzonej w Mikroin-
stalacji wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD pokrywa opłaty dys-
trybucyjne, których wysokość zależy od ilości Energii pobranej z sieci OSD. 
Opłaty dystrybucyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim w zakresie 
nadwyżki energi pobranej, która nie podlega rozliczeniu z energii elektrycz-
nej wytworzonej w Mikroinstalacji oraz stałe opłaty dystrybucyjne, o któ-
rych mowa w ust. 8 obciążają Prosumenta.

8. Opłaty dystrybucyjne OSD określone są w Taryfie OSD, do którego sieci 
przyłączony jest PPE Prosumenta. 

9. Po zakończeniu czasu obowiązywania Oferty, sposób wystawiania rachun-
ków określony powyżej nie ulega zmianie. 

10. Zmiana Okresu rozliczeniowego na Okres rozliczeniowy inny niż określony 
w ust. 5 powyżej, spowoduje utratę warunków promocyjnych określonych 
w Ofercie.

11. W przypadku, w którym w czasie obowiązywania Oferty Prosument zwięk-
szy łączną moc zainstalowaną elektryczną Mikroinstalacji powyżej 10kW, 
traci prawo do korzystania z promocyjnych cen i stawek opłat określonych 
w Ofercie. Prosument będzie rozliczany wg cen i stawek opłat oraz zasad 
określonych w Regulaminie Cennika Podstawowego Prosument. 

§4 Cennik promocyjny

Grupa taryfowa
Ceny energii elektrycznej netto zł/kWh

Opłata za obsługę handlową
za każdy PPE netto zł/m-c

Całodobowa Szczytowa Pozaszczytowa Dzień Noc

G11 0,4211 - - - - 29,90

G12 - - - 0,4918 0,3077 29,90

G12W - - - 0,5252 0,3234 21,90

Grupa taryfowa
Ceny energii elektrycznej brutto zł/kWh

Opłata za obsługę handlową
za każdy PPE brutto zł/m-c

Całodobowa Szczytowa Pozaszczytowa Dzień Noc

G11 0,5179 - - - - 36,78

G12 - - - 0,6049 0,3784 36,78

G12W - - - 0,6460 0,3978 26,94

Cennik obowiązuje od 01.01.2022 r.


