
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR …………………………….. 
Regulamin oferty promocyjnej 

PULSAR SENIOR 
SYGNATURA: OKS_20170601 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Oferty”) będący 

integralną częścią Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej (zwanej 

dalej także „Umową”) zawartej pomiędzy Pulsar Energia Sp. z o. o.,  

ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowy Rejestr Gospodarczy pod numerem 0000630109, NIP 

7010599918, kapitał zakładowy 1 000 000 zł (zwaną dalej także 

„Sprzedawcą”) a Odbiorcą, został sporządzony w celu dookreślenia 

praw i obowiązków Stron Umowy oraz zasad wzajemnych rozliczeń w 

ramach oferty PULSAR SENIOR (zwanej dalej „Ofertą”). 

2. W ramach Oferty Odbiorca może skorzystać z jednego z wariantów: 

a. Wariant I – „BEZPIECZNY SENIOR”, na zasadach jak poniżej; 

b. Wariant II – „OSZCZĘDNY SENIOR”, na zasadach jak poniżej. 

§ 2 ZASADY OFERTY 

1. Oferta kierowana jest wyłącznie do Odbiorców, którzy do dnia 

31.12.2017 r. zawrą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Energii 

Elektrycznej, przy czym, w czasie przystąpienia do Oferty będą 

uczestnikami Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”, którego 

organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO, z siedzibą przy ul. 

Siarczki 16, 30-698 Kraków. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 

zmiany okresu obowiązywania Oferty. 

2. Z Oferty mogą korzystać Odbiorcy, którzy: 

a) są konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z 

późn. zm.), a energię elektryczną określoną w Umowie pobierają 

wyłącznie na własny użytek w celu jej zużycia w gospodarstwie 

domowym; 

b) są przyłączeni do sieci elektroenergetycznej jednego z 

operatorów: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja 

S.A., Enea Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A., Energa 

Operator S.A., z którym Pulsar Energia Sp. z o. o ma podpisaną 

umowę o świadczeniu usługi dystrybucji; 

c) udostępnią Sprzedawcy ostatnią aktualną fakturę za energię 

elektryczną zawierającą aktualnie obowiązujące stawki i opłaty w 

umowie z dotychczasowym sprzedawcą; 

d) w ramach Umowy wybiorą do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej grupę taryfową G11 lub G12w; 

e) nie są rozliczani w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo-

rozliczeniowe. 

3. W przypadku wyboru do rozliczeń przez Odbiorcę taryfy G12w, 

dokładne godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych 

zależą od taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z usług którego 

korzysta Odbiorca. 

4. Odbiorca, który w ramach Oferty wybierze: 

a. Wariant I – „Bezpieczny Senior”, oraz zawrze ze Sprzedawcą 

Umowę na okres 24, 36 lub 48 miesięcy, będzie rozliczany 

zgodnie z wybraną grupą taryfową oraz cenami dla danego 

okresu obowiązywania Umowy przedstawionymi w Cenniku 

Promocyjnym. Dodatkowo Sprzedawca udziela Odbiorcy 

gwarancji niezmienności cen energii elektrycznej i stawek opłat 

za obsługę handlową określonych w Cenniku Promocyjnym, z 

zastrzeżeniem §2 ust. 9 Umowy. Ceny energii elektrycznej oraz 

stawki opłat określone w tabeli w Cenniku Promocyjnym nie 

zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii 

elektrycznej. 

b. Wariant II – „Oszczędny Senior”, oraz zawrze ze Sprzedawcą 

Umowę na czas nieoznaczony, będzie rozliczany zgodnie z 

posiadaną grupą taryfową oraz otrzyma rabat w wysokości 4% 

od cen za energię elektryczną i opłat za obsługę handlową 

ujętych w taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy (dotyczy 

wyłącznie innogy Polska S.A., PGE Obrót S.A., Enea S.A., Tauron 

Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., Energa 

Obrót S.A.), z usług którego korzysta Odbiorca. Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika. Najpóźniej na 15 

dni przed planowanym okresem aktualizacji cennika 

Sprzedawca poinformuje Odbiorcę na piśmie o cenie energii 

elektrycznej obowiązującej Odbiorcę w kolejnym okresie.  

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy. 

2. W przypadku zmiany grupy taryfowej w trakcie trwania Regulaminu 

Oferty, Odbiorca zostanie rozliczony zgodnie z ceną przejściową 

wskazaną w Cenniku Promocyjnym.  

3. Podpisanie przez Odbiorcę Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej jest 

równoznaczne z akceptacją Regulaminu Oferty wraz z Cennikiem 

Promocyjnym. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty 

mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu 

a treścią Umowy, nadrzędne są postanowienia Regulaminu Oferty. 

 

§ 4 CENNIK PROMOCYJNY 

 

 

 

WARIANT I  
BEZPIECZNY SENIOR 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
zł/kWh 

OPŁATA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ 
za każdy PPE/m-c 

grupa taryfowa  
i czas trwania umowy 

strefa I strefa II z e-fakturą/e-BOK z fakturą papierową 

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto 

G11 

24 miesiące 0,229 0,282 x x 1,99 2,45 4,98 6,13 

36 miesiące 0,229 0,282 x x 0,99 1,22 3,98 4,90 

48 miesiące 0,230 0,283 x x 0,99 1,22 3,98 4,90 

G12w 

24 miesiące 0,284 0,349 0,159 0,196 4,99 6,14 7,98 9,82 

36 miesiące 0,284 0,349 0,159 0,196 3,99 4,91 6,98 8,59 

48 miesiące 0,284 0,349 0,159 0,196 3,99 4,91 6,98 8,59 

          

 

Cena przejściowa wykorzystywana do rozliczeń w okresie do ewentualnej zmiany taryfy (jeżeli dotyczy): 0,229/0,282 


