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DLA DOMU

Grupa taryfowa 
i czas trwania Umowy

Ceny energii elektrycznej zł/kWh 
w okresie do 31.12.2018 roku

Opłata za obsługę handlową 
za każdy PPE/m-c

strefa I Strefa II z e-fakturą/e-bok z fakturą papierową

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

G11 36 miesięcy 0,220 0,271 - - 0,00 0,00 2,99 3,68

G12w 36 miesięcy 0,249 0,306 0,139 0,171 0,00 0,00 2,99 3,68

Cena przejściowa wykorzystywana do rozliczeń w okresie do ewentualnej zmiany taryfy (jeżeli dotyczy): G11 - 0,220 G12w - 0,249/0,139

§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 Sądowy pod numerem 0000630109, NIP 7010599918,
kapitał zakładowy 1.000.000 zł (zwaną dalej także „Sprzedawcą”)
a Odbiorcą, został sporządzony w celu dookreślenia praw i obowiąz-
ków Stron Umowy oraz zasad wzajemnych rozliczeń w ramach oferty
Galileo Optimus (zwanej dalej „Ofertą”).

2. W ramach Oferty Sprzedawca udziela Odbiorcy gwarancji niezmien-
ności stawek opłat za obsługę handlową określonych w Cenniku Pro-
mocyjnym przez 36 miesięcy.

§ 2 ZASADY OFERTY
1. Oferta kierowana jest wyłącznie do Odbiorców, którzy do dnia

30.09.2018 r. zawrą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Energii Elek-
trycznej na okres 36 miesięcy. 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 usłu-
gi dystrybucji;

c. w ramach Umowy wybiorą do rozliczeń z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej grupę taryfową G11, G12w;

d. nie są rozliczani w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo-roz-
liczeniowe.

3. W Cenniku Promocyjnym zostały wskazane ceny energii elektrycznej
obowiązujące w okresie do 31.12.2018 r.

4. W zależności od zmian cen hurtowych na rynku energii elektrycznej,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji ceny energii elek-
trycznej na nowy okres.

5. Cena energii elektrycznej na nowy okres, oddzielnie dla różnych grup
taryfowych, obliczana jest według poniższego wzoru:

Cena energii elektrycznej = CHE+OZ+BH+A, gdzie:
CHE – Cena hurtowa energii elektrycznej, tj. średni kurs (zł/kWh) kon-
traktu PEAK_Y dla roku następnego po roku, w którym Sprzedawca
informuje o nowej cenie energii elektrycznej, ogłaszany przez Towa-
rową Giełdę Energii S.A. w raporcie miesięcznym dotyczącym miesią-
ca poprzedzającego o dwa miesiące miesiąc, w którym Sprzedawca
przekazuje informację Odbiorcy o zmianie ceny energii elektrycznej.

W przypadku taryfy dwustrefowej - G12w do ustalenia ceny hurtowej 
energii elektrycznej (CHE) dla I strefy przyjmuje się mnożnik 1,15 
PEAK_Y, dla II strefy 0,75 PEAK_Y. 
OZ – łączna wysokość jednostkowych opłat obciążających Sprze-
dawcę w nowym okresie, tj. kosztów pozyskania i przedstawienia do 
umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pocho-
dzenia energii elektrycznej, świadectw efektywności energetycznej 
albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa, do uiszczenia których zobowiązany jest 
Sprzedawca jako przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią 
elektryczną.
BH – Koszty bilansowania handlowgo ustalane w stałej kwocie 0,009 
zł netto/kWh
A – stawka akcyzy od sprzedaży energii elektrycznej na nowy okres.

6. Sprzedawca najpóźniej na miesiąc przed planowanym okresem aktu-
alizacji cennika poinformuje Odbiorcę na piśmie o cenie energii elek-
trycznej obowiązującej Odbiorcę w kolejnym okresie.

7. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat określone w Cenniku Pro-
mocyjnym nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji
energii elektrycznej.

8. W przypadku niewyrażenia zgody przez Odbiorcę na wystawianie
i przesyłanie drogą elektroniczną faktur za usługi świadczone przez
Sprzedawcę, na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Energii Elek-
trycznej, opłata za obsługę handlową zostanie powiększona o zryczał-
towany koszt wystawienia faktury w wersji papierowej i przesłanie
jej listem zwykłym do Odbiorcy – 2,99 zł netto (3,68 zł brutto) mie-
sięcznie.

§ 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 wska-
zaną w Cenniku Promocyjnym.

3. Podpisanie przez Odbiorcę Umowy jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Oferty wraz z Cennikiem Promocyjnym.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Oferty
mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy i OWU.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu
a treścią Umowy, nadrzędne są postanowienia Regulaminu Oferty.

§ 4 CENNIK PROMOCYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

NR ______/____/____ Z DNIA___________ 
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ  GALILEO OPTIMUS

SYGNATURA OPT_20180312
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