Obowiązuje od 01.07.2016
Kod promocji PRO/GAZ/W3/04

OFERTA PROMOCYJNA BURSZTYNOWA WS-3
§ 1 - Definicje
1.

2.

Użyte w Ofercie Promocyjnej Bursztynowej WS-3 następujące terminy oznaczają:
(a) Data Rozpoczęcia – dzień, w którym rozpoczyna się dostarczanie Gazu i wyliczanie opłat z tytułu dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG zgodnie z Art. 3 ust.
4 Regulaminu, o którym mowa w §1 ust. 2 poniżej;
(b) Minimalna Ilość Gazu - minimalną ilość energii zawartej w Gazie, do której nabywania i odbioru w każdym Okresie MIG zobowiązuje się Odbiorca w celu skorzystania z zawartych w § 3 Oferty Promocyjnej cen dla Minimalnej Ilości Gazu; Minimalną Ilość Gazu dla danego Okresu MIG oblicza się jako iloczyn: (a) wybranej przez
Odbiorcę Minimalnej Ilości Gazu określonej w § 3 w kWh/rok oraz (b) ilorazu liczby dni przypadających w tym Okresie MIG i liczby 366;
(c) Okres MIG – okres przypadający w Okresie Gwarantowanego Rabatu, obejmujący jeden lub więcej następujących bezpośrednio po sobie Okresów rozliczeniowych,
o których mowa w Taryfie Sprzedawcy, przy czym: początek pierwszego Okresu MIG przypada w Dacie Rozpoczęcia i trwa do zakończenia pierwszego Okresu
rozliczeniowego, którego zakończenie upływa nie wcześniej niż po 330 dniach od dnia rozpoczęcia tego Okresu MIG, zaś początek każdego kolejnego Okresu MIG
przypada bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego Okresu MIG i trwa do zakończenia pierwszego Okresu rozliczeniowego, którego zakończenie upływa nie
wcześniej niż po 330 dniach od dnia rozpoczęcia danego Okresu MIG, jednakże w żadnym przypadku nie dłużej niż do upływu Okresu Gwarantowanego Rabatu i
nie dłużej niż do dnia rozwiązania Umowy KDG.
O ile z postanowień niniejszej Oferty Promocyjnej („Oferta Promocyjna Bursztynowa WS-3”) nie wynika inaczej, pojęcia w nim użyte mają znaczenie nadane im
w „Regulaminie obowiązującym w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu”, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Dokumentu Umowy KDG („Regulamin”).

§2 - Zakres stosowania
Niniejsza Oferta Promocyjna Bursztynowa WS-3 stosuje się do rozliczeń z tytułu sprzedaży Gazu na podstawie Umowy KDG w Okresie Gwarantowanego Rabatu pod warunkiem, że Odbiorca spełnia łącznie następujące przesłanki:
1. Dokonuje zakupu Gazu na własny użytek;
2. Jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej eksploatowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
3. Jest zakwalifikowany na podstawie Taryfy do Grupy Taryfowej WS
4. Oferta Promocyjna Bursztynowa WS-3 obowiązuje dla Umów zawartych od 01.07.2016, które przewidują Okres Gwarantowanego Rabatu 36 miesięcy

§3 – Tabela cen dla Minimalnej Ilości Gazu
Ceny jednostkowe dla wolumenu Gazu mieszczącego się w Minimalnej Ilości Gazu
Grupa Taryfowa
w Taryfie Sprzedawcy

WS-3*

Minimalna Ilość Gazu
[kWh/rok]

Sprzedaż Gazu z zerową stawką akcyzy
lub zwolniona z akcyzy

Sprzedaż Gazu przeznaczonego
do celów opałowych

netto [gr/kWh]

brutto [gr/kWh]

netto [gr/kWh]

brutto [gr/kWh]

15840

9,388

11,547

9,749

11,992

19140

9,358

11,511

9,720

11,955

21120

9,339

11,486

9,700

11,931

25080

9,319

11,462

9,680

11,907

34320

9,299

11,438

9,661

11,883

46200

9,280

11,414

9,641

11,859

Wskazane powyżej ceny jednostkowe za Gaz netto uwzględniają podatek akcyzowy i nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT. Wskazane powyżej ceny jednostkowe za Gaz brutto uwzględniają podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług VAT.

§ 4 - Zasady stosowania cen
1.

2.

3.

4.

Ceny jednostkowe określone w § 3 stanowią ceny obniżone w stosunku do cen jednostkowych Gazu określonych w Taryfie Sprzedawcy, przy czym warunkiem ich stosowania jest zawarcie Umowy KDG na czas oznaczony równy Okresowi Gwarantowanego Rabatu oraz zobowiązanie się Odbiorcy do zakupu Gazu w ilości odpowiadającej
co najmniej wybranej przez Odbiorcę Minimalnej Ilości Gazu.
Ceny jednostkowe Gazu netto określone w § 3 nie mogą być wyższe, aniżeli ceny jednostkowe Gazu netto określone w Taryfie Sprzedawcy. W przypadku obniżenia cen
jednostkowych Gazu netto w Taryfie Sprzedawcy poniżej cen jednostkowych Gazu netto określonych w § 3, ceny jednostkowe Gazu netto określone w § 3 podlegają
automatycznemu obniżeniu do wysokości cen jednostkowych Gazu netto określonych w Taryfie Sprzedawcy [pomniejszonych o 0,2 gr].
Ceny jednostkowe określone w § 3 są stosowane w rozliczeniach z tytułu sprzedaży Gazu w odniesieniu do wolumenu Gazu, który w danym Okresie MIG mieści się w
zakresie wybranej przez Odbiorcę Minimalnej Ilości Gazu. Rozliczenia z tytułu sprzedaży Gazu odebranego przez Odbiorcę w Okresie MIG ponad Minimalną Ilość Gazu
będą odbywały się z zastosowaniem cen jednostkowych Gazu określonych w Taryfie Sprzedawcy.
O ile rzeczywista ilość Gazu odebrana przez Odbiorcę w Miejscu Dostarczania w danym Okresie MIG będzie niższa niż Minimalna Ilość Gazu obliczona dla tego Okresu
MIG, po zakończeniu tego okresu Odbiorca zobowiązany będzie do uiszczenia Sprzedawcy opłaty za naruszenie zobowiązania do zakupu Minimalnej Ilości Gazu w kwocie równej iloczynowi: (a) określonej w § 3 ceny jednostkowej brutto stosowanej w odniesieniu do Minimalnej Ilości Gazu wybranej przez Odbiorcę oraz (b) różnicy pomiędzy Minimalną Ilością Gazu oraz ilością energii w Gazie odebranym w Miejscu Dostarczenia w Okresie MIG (a w przypadku ostatniego Okresu MIG - różnicy pomiędzy
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Minimalną Ilością Gazu dla tego Okresu MIG oraz ilością energii w Gazie odebranym w Miejscu Dostarczenia w Okresie rozliczeniowym kończącym się bezpośrednio po
zakończeniu Okresu Gwarantowanego Rabatu). Opłata za naruszenie zobowiązania do zakupu Minimalnej Ilości Gazu, obliczona zgodnie z niniejszym postanowieniem,
jest przedstawiana Odbiorcy wraz z fakturą określającą należności z tytułu dostarczania Gazu za Okres rozliczeniowy kończący się nie wcześniej niż w ostatnim dniu
Okresu MIG i płatna w terminie zapłaty tej należności.
O ile Sprzedawca nie otrzyma od OSDg informacji o faktycznym zużyciu Gazu przez Odbiorcę w porównywalnym okresie lub okresach poprzedzających dokonanie prognozy zużycia gazu w poszczególnych miesiącach danego Okresu rozliczeniowego w rozumieniu Taryfy Sprzedawcy, miesięczne opłaty za dostarczanie Gazu na podstawie prognozowanego jego zużycia oblicza się jako iloczyn: (a) liczby dni w miesiącu, za który obliczana jest opłata za dostarczanie Gazu na podstawie prognozowanego
jego zużycia, (b) określonej w § 3 ceny jednostkowej brutto stosowanej w odniesieniu do Minimalnej Ilości Gazu wybranej przez Odbiorcę oraz (c) ilorazu wybranej
przez Odbiorcę Minimalnej Ilości Gazu określonej w § 3 w kWh/rok oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym. Poniższa tabela przedstawia przykładowe wyliczenie
wysokości opłat za dostarczanie Gazu na podstawie prognozowanego jego zużycia za miesiąc o długości 30 dni (faktyczna wysokość opłaty może być wyższa lub niższa
w miesiącach o liczbie dni większej lub mniejszej niż 30).

5.

Grupa Taryfowa w Taryfie Sprzedawcy

WS-3*

Minimalna Ilość Gazu [kWh/rok]

Przykładowa opłata za paliwo gazowe na podstawie prognozowanego
zużycia [zł]

15840

150,33

19140

181,08

21120

199,39

25080

236,28

34320

322,65

46200

433,41

Powyższa tabela opłat nie uwzględnia opłaty abonamentowej oraz opłat za świadczenie Usług dystrybucji paliw gazowych.

§ 5 – Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu
1.

W wypadku rozwiązania Umowy KDG na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Odbiorcę (np. w trybie Art. 20 ust. 1 Regulaminu) ze skutkiem wcześniejszym,
niż moment zakończenia Okresu Gwarantowanego Rabatu ustalony w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy KDG, jak również w przypadku rozwiązania Umowy KDG przez
Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy (na przykład w trybie Art. 18 ust. 3 Regulaminu) ze skutkiem wcześniejszym niż moment zakończenia Okresu
Gwarantowanego Rabatu ustalony w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy KDG, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy odszkodowania płatnego przy rozwiązaniu
Umowy KDG z ustalonym Okresem Gwarantowanego Rabatu, w kwocie obliczonej w oparciu o poniższą formułę:
LM x MKO (tj. iloczyn LM oraz MKO), gdzie
LM – oznacza liczbę miesięcy przypadających pomiędzy dniem rzeczywistego rozwiązania Umowy KDG, a dniem upływu Okresu Gwarantowanego Rabatu, wskazanym w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy KDG; zaś
MKO – oznacza kwotę wskazaną w Tabeli 5.1.
Tabela 5.1 – Wysokość MKO
L.p.

2.

Wysokość Minimalnej Ilości Gazu wybrana przez Odbiorcę

Wysokość MKO [zł]

1

15840 [kWh/rok]

91,08

2

19140 [kWh/rok]

110,06

3

21120 [kWh/rok]

121,45

4

25080 [kWh/rok]

144,22

5

34320 [kWh/rok]

197,35

6

46200 [kWh/rok]

265,66

Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest należne w przypadku gdy Odbiorca odstąpił od Umowy KDG na podstawie Art. 20 ust. 2 Regulaminu lub wypowiedział Umowę KDG na podstawie Art. 21 ust. 3, ust. 5 lub ust. 6 Regulaminu, jak również w przypadku, gdy Umowa KDG została rozwiązana przed Datą Rozpoczęcia lub
nastąpiło rozwiązanie Umowy KDG zawartej na czas nieoznaczony.

§ 6 - Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszej Ofercie Promocyjnej Bursztynowej WS-3, do rozliczeń z tytułu dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG stosuje się
postanowienia zawarte w Taryfach, Dokumencie Umowy KDG, Regulaminie oraz IRiESDg.

Data i podpis Odbiorcy (czytelny)
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