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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. s t.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000630109, NIP 7010599918, kapitał zakładowy 1.000.000 zł 
(zwaną dalej „Sprzedawcą”) a Odbiorcą, został sporządzony w celu do- 
określenia praw i obowiązków Stron Umowy oraz zasad wzajemnych rozli- 
czeń w ramach oferty Galileo Profit  (zwanej dalej „Ofertą”).

2. W ramach Oferty Odbiorca może skorzystać z jednego z wariantów:
a. Wariant I – „Prąd za pół ceny przez 6 miesięcy”, na zasadach     jak 

poniżej;
b. Wariant II - "Wieczory za grosze", na zasadach jak poniżej.

3. 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, przez okres 
36 miesięcy.

a. Wariant I – „Prąd za pół ceny przez 6 miesięcy”- przysługuje rabat w 
wysokości 50% od ceny energii elektrycznej dla taryfy G11 wskaza- 
nej w Cenniku Promocyjnym, który to rabat będzie obowiązywał przez 
okres pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej przez Sprzedawcę. Odbiorca rozliczany będzie na 
zasadach, o których mowa w Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej. 
Powyższy rabat przyznawany jest Odbiorcy maksymalnie do wielkości 
3 MWh zużytej energii elektrycznej w okresie pierwszych 6 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia dostaw.

b. Wariant II – „Wieczory za grosze” – przysługuje cena promocyjna w 
wysokości 0,01 zł za MWh energii elektrycznej w II strefie, od daty 
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę do 
30.06.2018 roku. Odbiorca rozliczany będzie na zasadach, o których 
mowa w Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej.

4. Zmiana grupy taryfowej przez Odbiorcę w okresie objętym rabatem zgod- 
nie z pkt. 3 powyżej powoduje wstrzymanie naliczania rabatu przez Sprze- 
dawcę na pozostały okres. Odbiorca zostanie rozliczony zgodnie z Cen- 
nikiem Promocyjnym według stawek dla okresu nieobjętego promocją.

5. W przypadku wyboru do rozliczeń przez Odbiorcę taryfy G12, dokładne 
godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych zależą od taryfy 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z usług którego korzysta Odbiorca.

6. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat określone w Cenniku Promo- 
cyjnym nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej.

7. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Odbiorcę na wystawianie i prze- 
syłanie drogą elektroniczną faktur za usługi świadczone przez Sprzedaw- 
cę, na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, opłata 
za obsługę handlową zostanie powiększona o zryczałtowany koszt wysta- 
wienia faktury w wersji papierowej i przesłanie jej listem zwykłym do Od- 
biorcy – 2,99 zł netto (3,68 zł brutto) miesięcznie. 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi ofertami Sprzedawcy.
2. Podpisanie przez Odbiorcę Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regu-

laminu Oferty wraz z Cennikiem Promocyjnym.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty mają 

zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treś-

cią Umowy, nadrzędne są postanowienia Regulaminu Oferty. 

§ 4 CENNIK PROMOCYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

NR  ________________ SYGNATURA GP_20180102

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ 
GALILEO PROFIT

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

DLA DOMU
oferta@pulsarenergia.pl
+48 22 299 29 87

OFERTA
GRUPA 

TARYFO-
WA

CZAS 
TRWANIA 
UMOWY

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZŁ/kWh OPŁATA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ za każdy PPE/m-c

(OKRES PROMOCYJNY) - 
CENA PRZEZ PIERWSZYCH 

6 MIESIĘCY UMOWY [ZŁ/kWh]

CENA PRZEZ KOLEJNYCH 
30 MIESIĘCY UMOWY  

[ZŁ/kWh]
Z E-FAKTURĄ Z FAKTURĄ PAPIEROWĄ

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

WARIANT I
Prąd za pół ceny 
przez 6 miesięcy

G11 36  
miesięcy 0,1225 0,1507 0,2450 0,3014 6,99 8,60 9,98 12,28

Cena przejściowa wykorzystywana do rozliczeń w okresie do ewentualnej zmiany taryfy (jeżeli dotyczy):

OFERTA
GRUPA 

TARYFO-
WA

CZAS 
TRWANIA 
UMOWY

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZŁ/kWh OPŁATA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ za każdy PPE/m-c

(OKRES PROMOCYJNY) - 
CENA DO 30.06.2018 [ZŁ/kWh]

CENA W POZOSTAŁYM 
OKRESIE UMOWY  [ZŁ/kWh] Z E-FAKTURĄ Z FAKTURĄ PAPIEROWĄ

netto brutto netto brutto netto brutto

WARIANT II

Wieczory za grosze G12 36  
miesięcy 0,169 0,208 6,99 8,60 9,98 12,28

STREFA I STREFA II 

netto brutto

0,279 0,343

netto brutto

0,00001 0,00

netto brutto

0,279 0,343

STREFA I STREFA II 

1. Oferta kierowana jest wyłącznie do Odbiorców, którzy do dnia 30.06.2018 r. 
zawrą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej na okres 
36 miesięcy oraz w dniu podpisania Umowy korzystają z grup taryfowych, 
odpowiednio G11 dla wariantu I i G12 dla wariantu II. Sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do zmiany okresu obowiązywania Oferty.

2. Z Oferty mogą skorzystać 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, z której operatorem Pulsar 
Energia Sp. z o. o ma podpisaną Umowę o świadczeniu usługi dystrybucji;

c. w ramach Umowy wybiorą do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elek-
trycznej grupę taryfową G11 - dla wariantu I lub G12 – dla wariantu II;

d. nie są rozliczani w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo-rozlicze-
niowe. 

3. Odbiorcy, który w ramach Oferty wybierze: 

§§ 2 ZASADY OFERTY


	SYGNATURA GP20170301: 
	cena przejściowa: G11 - 0,245 | G12 - 0,279/0,169


