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Załącznik 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 

 

Regulamin oferty „Ceny na pół gwizdka” 

§1 

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy 

KRI Marketing and Trading SA zwaną dalej DUON, a Klientem. Celem regulaminu jest doprecyzowanie 

praw  i obowiązków stron oraz zasad wzajemnych rozliczeń. 

§2 

1. Z oferty „Ceny na pół gwizdka” może skorzystać każdy klient, który w okresie 30.05.2012 – 

30.07.2012 podpiszę umowę sprzedaży energii z DUON w ramach promocji prezentowanej w serwisie 

Groupon.pl. 

2. Przez skorzystanie z oferty rozumie się zakup kuponu promocyjnego uprawniającego do 

skorzystania z oferty DUON na zasadach obowiązujących na Groupon.pl. 

3. Uprawnienie, o  którym mowa w ust 1, nie dotyczy klientów, którzy w okresie obowiązywania 

oferty „Ceny na pół gwizdka” skorzystali z innej oferty promocyjnej DUON. 

4. Z oferty „Ceny na pół gwizdka” mogą skorzystać klienci przyłączeni do sieci dystrybutorów,  

z którymi DUON ma podpisane ważne Generalne Umowy Dystrybucyjne. Przy czym przed 

podpisaniem umowy przedstawiciel DUON ma obowiązek poinformowania Klienta o tym, czy może 

on realizować sprzedaż energii elektrycznej korzystając z infrastruktury lokalnego operatora systemu 

dystrybucyjnego. 

§3 

1. Klient, który zdecyduje się skorzystać z oferty „Ceny na pół gwizdka” i w okresie 

obowiązywania oferty podpisze umowę sprzedaży energii elektrycznej,  będzie do końca 2012 roku 

rozliczany zgodnie z cenami o których mowa §9 pkt 1 umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Ilość energii rozliczana po cenach o których mowa w pkt. 1 nie może być większa niż 1000 

kWh w przypadku przekroczenia tej ilości,  wolumen sprzedaży energii powyżej 1000 kWh będzie 

rozliczana po cenach o których mowa w §9 pkt 2 umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

3. Klient, który zdecyduje się skorzystać z oferty „Ceny na pół gwizdka” i w okresie 

obowiązywania oferty podpisze umowę sprzedaży energii elektrycznej,  będzie od stycznia 2013 do 

końca 2014 roku rozliczany zgodnie z cenami o których mowa §9 pkt 2 umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. 
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4. Przez cały okres sprzedaży energii przez DUON Klient będzie uiszczał opłatę handlową 

zgodnie z umową sprzedaży energii elektrycznej. 

5.  W przypadku gdy ceny energii (zł/kWh), o których mowa w pkt 3 powyżej, będą wyższe od 

tych oferowanych przez dotychczasowego sprzedawcę energii klienta w  standardowym cenniku bądź 

taryfie, Klient będzie mógł bez żadnych konsekwencji rozwiązać umowę sprzedaży energii 

elektrycznej z DUON ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym klient złożył 

oświadczenie o rozwiązaniu umowy z DUON. 

 

§4 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2012 roku i znajduje zastosowanie do umów sprzedaży 

energii elektrycznej zawartych w okresie obowiązywania promocji „Ceny na pół gwizdka”. 


