
 

 

Regulamin Promocji „Gaz z rabatem dla Firm” („Regulamin Promocji”) 

Wersja z dnia 15.03.2017 r. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Promocja „Gaz z rabatem dla Firm” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1) („Polkomtel”) 

i skierowana do przedsiębiorców i innych podmiotów posiadających REGON, którzy w czasie trwania Promocji zawrą 

z Polkomtel umowę kompleksową dostawy Gazu („Umowa") do Punktów Poboru Gazu („PPG”), przyłączonych do sieci 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.2) („OSD”), na okres 12 miesięcy, liczony 

od dnia rozpoczęcia dostaw Gazu na rzecz Odbiorcy przez Polkomtel („Okres dostaw Gazu”) i którzy nie posiadają 

Przedpłatowego Układu pomiarowego.  

2. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawierający Umowę w ramach Promocji, zwany jest dalej 

„Odbiorcą”.  

3. Promocja trwa od 15.03.2017 r. do odwołania. 
 

§ 2 UPRAWNIENIA ODBIORCY  
1. Odbiorca zawierający Umowę w ramach Promocji wskazuje jedną z następujących grup taryfowych: 

W-1.1, W-1.2, W-2.1, W-2.2, W-3.6, W-3.9, W-4, zgodnie z obowiązującą Taryfą Polkomtel dla gazu ziemnego 
wysokometanowego („Taryfa”). Wskazana grupa taryfowa musi być zbieżna z tą, do której dany PPG został 
zakwalifikowany przez OSD. Po rozpoczęciu dostarczania Gazu na rzecz Odbiorcy przez Polkomtel, Odbiorca będzie 
miał możliwość zmiany grupy taryfowej na zasadach określonych Taryfie. Zmiana grupy taryfowej może skutkować 
zmianą kwalifikacji do grupy taryfowej określonej w obowiązującej Taryfie OSD, na zasadach określonych w Taryfie 
OSD. 

2. W ramach Promocji, Odbiorców w Okresie dostaw Gazu obowiązuje następująca promocyjna cena za 1 kWh Gazu oraz 
promocyjna stawka opłaty abonamentowej: 

 

grupa taryfowa 

Cena za Gaz 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
z zerową stawką akcyzy 

lub uwzględniająca 

zwolnienia od akcyzy 

przeznaczony do 

celów opałowych 

[zł/kWh] [zł/kWh] [zł/m-c] 

bez VAT z VAT bez VAT z VAT bez VAT z VAT 

Wysokość cen i stawek opłat związanych z dostarczaniem Gazu w ramach Umowy 

kompleksowej w Miejscu odbioru z Sieci dystrybucyjnej OSD o ciśnieniu do 0,5 MPa 

W-1.1 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 3,25 4,00 

W-1.2 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 3,25 4,00 

W-2.1 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 4,88 6,00 

W-2.2 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 4,88 6,00 

W-3.6 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 5,69 7,00 

W-3.9 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 5,69 7,00 

W-4 0,09240 0,11365 0,09602 0,11810 5,69 7,00 

 

§ 3 PROMOCJA „Gaz w programie smartFIRMA”  

1. W ramach promocji „Gaz w programie smartFIRMA”, Odbiorców, o których mowa w § 1 Regulaminu Promocji, 

będących jednocześnie Abonentami Plusa3) lub Abonentami MIXPLUS4) lub Abonentami PlusMix5) lub Abonentami Mix6) 

lub Abonentami Cyfrowego Polsatu S.A.7) („Abonenci”) lub klientami PLUS BANK S.A., którzy są stroną: 

                                                                    
1) z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3.525.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727, 
Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego 
korzysta Odbiorca), e-mail: bok@plus.pl 

2)
 z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, kapitał zakładowy: 10 454 
206 550 zł, w całości opłacony, NIP: 525 24 96 411, REGON: 142739519 

3) w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 
r., lub Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.)  

4) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS  
5) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix  
6) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. - Mix 
7) w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu S.A., Regulaminu świadczenia usługi telekomunikacyjnej dostępu do  internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. dla 

Abonentów zawierających umowę w formie pisemnej lub elektronicznej lub w rozumieniu Regulaminu korzystania z Multioferty 



 

 

a) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Polkomtel (z wyłączeniem usług przedpłaconych) i nie 

zalegają z płatnościami na rzecz Polkomtel lub  

b) umowy o świadczenie usług zawartej z Cyfrowym Polsatem S.A. i nie zalegają z płatnościami na rzecz Cyfrowego 

Polsatu S.A. lub 

c) umowy o usługi bankowe zawartej z PLUS BANK S.A. i są posiadaczami co najmniej jednego produktu bankowego 

w PLUS BANK S.A.,  

w Okresie dostaw Gazu obowiązuje następująca promocyjna cena za 1 kWh Gazu oraz promocyjna stawka opłaty 

abonamentowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu Promocji: 

grupa taryfowa 

Cena za Gaz 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
z zerową stawką akcyzy 

lub uwzględniająca 

zwolnienia od akcyzy 

przeznaczony do 

celów opałowych 

[zł/kWh] [zł/kWh] [zł/m-c] 

bez VAT z VAT bez VAT z VAT bez VAT z VAT 

Wysokość cen i stawek opłat związanych z dostarczaniem Gazu w ramach Umowy 

kompleksowej w Miejscu odbioru z Sieci dystrybucyjnej OSD o ciśnieniu do 0,5 MPa 

W-1.1 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 3,25 4,00 

W-1.2 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 3,25 4,00 

W-2.1 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 4,88 6,00 

W-2.2 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 4,88 6,00 

W-3.6 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 5,69 7,00 

W-3.9 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 5,69 7,00 

W-4 0,08778 0,10797 0,09140 0,11242 5,69 7,00 
 

2. W przypadku Abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. i Klientów PLUS BANK S.A. warunkiem skorzystania z promocji „Gaz 

w programie smartFIRMA”, o której mowa w § 3 ust. 1 powyżej, jest wyrażenie zgody na przekazywanie Polkomtel 

danych odpowiednio Abonenta Cyfrowego Polsatu S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A., lub danych Klienta PLUS BANK 

S.A. przez PLUS BANK S.A., a także na przetwarzanie przez Polkomtel przekazanych danych niezbędnych do 

skorzystania z promocji „Gaz w programie smartFIRMA”. Abonent Cyfrowego Polsatu S.A. lub Klient PLUS BANK S.A. 

może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę. Odwołanie ww. zgody w Okresie dostaw Gazu spowoduje: (i) utratę 

prawa Odbiorcy do korzystania z promocyjnej ceny za 1 kWh Gazu oraz promocyjnej stawki opłaty abonamentowej, 

określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu Promocji oraz (ii) rozliczanie Odbiorcy w Okresie dostaw Gazu według cen 

i stawek opłat wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu Promocji. Zmiana nastąpi od nowego Okresu rozliczeniowego 

następującego po odwołaniu ww. zgody. 
 

§ 4 ZASADY ROZLICZEŃ I SPOSÓB WYSTAWIANIA RACHUNKÓW  

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, rozliczenia za dostarczony Gaz będą się odbywały zgodnie 

z Taryfą będącą integralną częścią Umowy. 

2. Polkomtel informuje, iż usługę dystrybucji Gazu do PPG świadczy OSD. Odbiorca będzie rozliczany za dystrybucję 

Gazu do PPG na podstawie Taryfy OSD.  

3. Okres rozliczeniowy jest zgodny z pkt. 2.17 Taryfy.  

4. Rachunki będą wystawiane zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej 

dostarczania Gazu dla Odbiorcy Niebędącego Konsumentem. 

5. Po zakończeniu Okresu Dostaw Gazu, sposób wystawiania Rachunków określony powyżej nie ulega zmianie. 
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, stosuje się postanowienia Umowy, Ogólne Warunki Umowy 

Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Odbiorcy Niebędącego Konsumentem oraz właściwe postanowienia Taryfy i Taryfy 

OSD. 
  



 

 

Zmiana Cennika Polkomtel sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2017 obowiązującego 

od 1 października 2017 r. (dotyczy danych na stronach 4, 11) z dnia 22.06.2017 r. 

1. 
Zmiana w pkt. 

2.2 lit. a) 

Dotychczasowa treść – jest: „ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),” 

Zmieniona treść: „ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 220, z późn. zm.), 

2. 
Zmiana w pkt. 

2.2 lit. d) 

Dotychczasowa treść – jest: „ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 752 z późn. zm.). 

Zmieniona treść: „ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z 

późn. zm.). 

3. 
Zmiana  

w pkt. 6.1.1. 

Dotychczasowa treść - jest: „za odmowę 

udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o 

zasadach rozliczeń oraz o aktualnych cennikach 

– w wysokości 78,00 zł,”. 

Zmieniona treść: „za odmowę 

udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o 

zasadach rozliczeń oraz o aktualnych cennikach 

– w wysokości 80,94 zł,”. 

4. 
Zmiana  

w pkt. 6.1.2. 

Dotychczasowa treść - jest: „za przedłużenie 

czternastodniowego terminu rozpatrzenia 

wniosku lub reklamacji w sprawie zasad rozliczeń 

i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – 

w wysokości 15,60 zł. W przypadku wniosku lub 

reklamacji wymagających przeprowadzenia 

kontroli lub dokonania pomiarów termin 

czternastodniowy jest liczony od dnia 

zakończenia tych kontroli lub pomiarów.”. 

Zmieniona treść: „za przedłużenie 

czternastodniowego terminu rozpatrzenia 

wniosku lub reklamacji w sprawie zasad rozliczeń 

i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – 

w wysokości 16,19 zł. W przypadku wniosku lub 

reklamacji wymagających przeprowadzenia 

kontroli lub dokonania pomiarów termin 

czternastodniowy jest liczony od dnia 

zakończenia tych kontroli lub pomiarów.”. 

 


