
Lista ofert i postanowień 

Regulamin promocji Edycje  Zapis w Regulaminie 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych "Dobry 
klimat z PGE" zatwierdzona w 
dniu 11.08.2020  

„Dobry klimat z PGE” z dnia 
11.08.2020 roku 

4.4. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w 
odniesieniu do poszczególnych PPE lub w przypadku 
uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii 
elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie 
Sprzedawcy w okresie obowiązywania cen, o których 
mowa w pkt 4.1., Odbiorca, tytułem kosztów 
poniesionych przez Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy 
karę umowną w wysokości 50 zł oraz sumy opłat 
handlowych wskazanych w Tabeli 2 niniejszej Oferty, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 
terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych 
EKOlogicznie w przyszłość. 
Edycja letnia 2020 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
Edycja letnia 2020 (Wariant 1) 
z dnia 23.06.2020 roku 

4.4. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w 
odniesieniu do poszczególnych PPE lub w przypadku 
uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii 
elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie 
Sprzedawcy w okresie obowiązywania cen, o których 
mowa w pkt 4.1., Odbiorca, tytułem kosztów 
poniesionych przez Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy 
karę umowną w wysokości 50 zł oraz sumy opłat 
handlowych wskazanych w Tabeli 2 niniejszej Oferty, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 
terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
Edycja letnia 2020 (Wariant 2) 
z dnia 23.06.2020 roku 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
Edycja letnia 2020 (Wariant 3) 
z dnia 23.06.2020 roku 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych 
EKOlogicznie w przyszłość. 
Edycja zimowa 2021 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
Edycja zimowa 2021 (Wariant 
1) z dnia 22.12.2020 roku 

4.4. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w 
odniesieniu do poszczególnych PPE lub w przypadku 
uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii 
elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie 
Sprzedawcy w okresie obowiązywania cen, o których 
mowa w pkt 4.1., Odbiorca, tytułem kosztów 
poniesionych przez Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy 
karę umowną w wysokości 50 zł oraz sumy opłat 
handlowych wskazanych w Tabeli 2 niniejszej Oferty, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 
terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
Edycja zimowa 2021 (Wariant 
2) z dnia 22.12.2020 roku 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
Edycja zimowa 2021 (Wariant 
3) z dnia 22.12.2020 roku 

EKOlogicznie w przyszłość. 
Edycja wiosenna 2020 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
(Wariant 1) z dnia 18.02.2020 
roku 

4.4. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w 
odniesieniu do poszczególnych PPE lub w przypadku 
uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii 
elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie 
Sprzedawcy w okresie obowiązywania cen, o których 

„EKOlogicznie w przyszłość” 
(Wariant 2) z dnia 18.02.2020 
roku 



„EKOlogicznie w przyszłość” 
(Wariant 3) z dnia 18.02.2020 
roku 

mowa w pkt 4.1., Odbiorca, tytułem kosztów 
poniesionych przez Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy 
karę umowną w wysokości 50 zł oraz sumy opłat 
handlowych wskazanych w Tabeli 2 niniejszej Oferty, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 
terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych 
Przyszłość bez awarii. Edycja 
zimowa 2020 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
podstawowa”. Edycja zimowa 
2020 z dnia 19.12.2019 roku  

4.6. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w 
odniesieniu do poszczególnych PPE lub w przypadku 
uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii 
elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie 
Sprzedawcy w okresie obowiązywania cen, o których 
mowa w pkt 2.2. zgodnie z wybranym Wariantem, 
Odbiorca tytułem pokrycia kosztów poniesionych przez 
Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy karę umowną w 
wysokości 50 zł oraz sumy opłat handlowych 
wykazanych w pkt 4.1 niniejszej Oferty dla PPE, dla 
których umowa uległa rozwiązaniu, w zależności od 
wybranego Wariantu, pozostających do zapłaty w 
ramach niniejszej Oferty w terminie wskazanym w 
dokumencie księgowym doręczonym stosownym 
wezwaniem do zapłaty przez Sprzedawcę. 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
kompleksowa”. Edycja zimowa 
2020 z dnia 19.12.2019 roku 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
rozszerzona”. Edycja zimowa 
2020 z dnia  19.12.2019 roku 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych 
Przyszłość bez awarii. Edycja 
wiosenna 2020 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
podstawowa”. Edycja 
wiosenna 2020 z dnia 
25.03.2020 roku 

4.6. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub dla 
wskazanych PPE lub w przypadku uniemożliwienia 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn 
nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie 
obowiązywania cen, o których mowa w pkt 2.2. 
zgodnie z wybranym Wariantem, Odbiorca tytułem 
pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę, 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 50 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1 
niniejszej Oferty dla PPE, dla których umowa uległa 
rozwiązaniu, w zależności od wybranego Wariantu, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 
terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
kompleksowa”. Edycja 
wiosenna 2020 z dnia 
25.03.2020 roku 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
rozszerzona”. Edycja wiosenna 
2020 z dnia 25.03.2020 roku 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych. 
Przyszłość bez awarii. Edycja 
letnia 2020 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
podstawowa”. Edycja letnia 
2020 z dnia 23.06.2020 roku 

4.6. 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub dla 
wskazanych PPE lub w przypadku uniemożliwienia 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn 
nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie 
obowiązywania cen, o których mowa w pkt 2.2. 
zgodnie z wybranym Wariantem, Odbiorca tytułem 
pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę, 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 50 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1 
niniejszej Oferty dla PPE, dla których umowa uległa 
rozwiązaniu, w zależności od wybranego Wariantu, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
kompleksowa”. Edycja letnia 
2020 z dnia 23.06.2020 roku 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
rozszerzona”. Edycja letnia 
2020 z dnia 23.06.2020 roku 



terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych. 
Przyszłość bez awarii. Edycja 
zimowa 2021 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
podstawowa” Edycja zimowa 
2021 z dnia 22.12.2020 roku 

4.6 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub dla 
wskazanych PPE lub w przypadku uniemożliwienia 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn 
nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie 
obowiązywania cen, o których mowa w pkt 2.2. 
zgodnie z wybranym Wariantem, Odbiorca tytułem 
pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę, 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 50 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1 
niniejszej Oferty dla PPE, dla których umowa uległa 
rozwiązaniu, w zależności od wybranego Wariantu, 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty w 
terminie wskazanym w dokumencie księgowym 
doręczonym stosownym wezwaniem do zapłaty. 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
kompleksowa”. Edycja zimowa 
2021 z dnia 22.12.2020 roku 

„Przyszłość bez awarii. Oferta 
rozszerzona”. Edycja zimowa 
2021 z dnia 22.12.2020 roku 

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych - "Dalej 
z Lumi – Pracownicy GK PGE 
ed.1/2021" 

„Dalej z Lumi – Pracownicy GK 
PGE ed.1/2021” obowiązuje 
od dnia 01.10.2021 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  

Oferta promocyjna sprzedaży 
energii elektrycznej dla klientów 
indywidualnych "Nowa Pełna 
Moc ed. 1" 

„Nowa Pełna MOC ed. 1/2022” 
obowiązuje od dnia 
12.01.2022 r. 

4.4W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub 
w przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  



Załącznik nr 5 Oferta promocyjna 
sprzedaży energii elektrycznej 
"Energia dla Warszawy ed. 
2/2022" 

„Energia dla Warszawy ed. 
2/2022” obowiązuje od dnia 
11.02.2022 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  

Oferta promocyjna sprzedaży 
energii elektrycznej dla klientów 
indywidualnych "Pełna MOC 
ed.1/2021" 

„Pełna MOC ed.1/2021” 
obowiązuje od dnia 
01.10.2021 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  

Oferta promocyjna sprzedaży 
energii elektrycznej dla klientów 
indywidualnych "Gwarantowana 
Moc dla Finansowych Ninja 
ed.1/2021" 

„Gwarantowana Moc dla 
Finansowych Ninja ed.1/2021” 
obowiązuje od dnia 
01.10.2021 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  



Oferta promocyjna sprzedaży 
energii elektrycznej dla klientów 
indywidualnych "Gwarantowana 
Zielona Moc dla Finansowych 
Ninja ed.1/2021" 

„Gwarantowana Zielona Moc 
dla Finansowych Ninja 
ed.1/2021” obowiązuje od 
dnia 01.10.2021 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  

Załącznik nr 5 - Oferta 
promocyjna sprzedaży energii 
elektrycznej dla klientów 
indywidualnych "Energia dla 
Warszawy ed.1/2022" 

„Energia dla Warszawy 
ed.1/2022” obowiązuje od 
dnia 12.01.2022 r. 

4.4W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub 
w przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 150 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  

Załącznik nr 5 - oferta 
promocyjna sprzedaży energii 
elektrycznej dla klientów 
indywidualnych"1 miesiąc w 
bonusie ed.1/2021" 

„1 miesiąc w bonusie 
ed.1/2021” obowiązuje od 
dnia 01.10.2021 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 250 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  



Załącznik nr 5 - Oferta 
promocyjna sprzedaży energii 
elektrycznej dla klientów 
indywidualnych "Energia z PKO 
Bankiem Polskim" ed.1/2021 

„Energia z PKO Bankiem 
Polskim ed.1/2021” 
obowiązuje od dnia 
22.10.2021 r. 

4.4 
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta lub w 
przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia 
usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
Klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, Klient 
zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 250 zł 
oraz sumy opłat handlowych wykazanych w pkt 4.1., 
pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty 
promocyjnej, liczonych od dnia rozwiązania Umowy 
przez Klienta lub dnia uniemożliwienia realizacji 
świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn 
leżących po stronie Klienta, płatnych w terminie 
wskazanym w dokumencie noty księgowej doręczonej 
Klientowi stosownym wezwaniem do zapłaty przez 
Sprzedawcę.  

Bezpiecznie z PGE - Fotowoltaika „Bezpiecznie z PGE - 
Fotowoltaika” z dnia 
28.09.2021 roku 
uwzględniająca stan prawny 
na dzień 01.01.2022 r. 

4.12 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub dla 
wskazanych PPE, lub w przypadku uniemożliwienia 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn 
nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie 
obowiązywania cen, o których mowa w pkt 4.1, 
Odbiorca tytułem pokrycia kosztów poniesionych przez 
Sprzedawcę zapłaci karę umowną, z zastrzeżeniem 
uprawnienia wskazanego w pkt. 4.10 oraz pkt. 4.11, w 
wysokości 50 zł oraz sumy opłat handlowych 
wykazanych w pkt 4.4. niniejszej Oferty dla PPE, dla 
których umowa uległa rozwiązaniu, pozostających do 
zapłaty w ramach niniejszej Oferty, w terminie 
wskazanym w dokumencie księgowym doręczonym 
stosownym wezwaniem do zapłaty.    

Bezpiecznie z PGE - Fotowoltaika „Bezpiecznie z PGE - 
Fotowoltaika” z dnia 
28.09.2021 roku  

4.12 
W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub dla 
wskazanych PPE, lub w przypadku uniemożliwienia 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn 
nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie 
obowiązywania cen, o których mowa w pkt 4.1, 
Odbiorca tytułem pokrycia kosztów poniesionych przez 
Sprzedawcę zapłaci karę umowną, z zastrzeżeniem 
uprawnienia wskazanego w pkt. 4.10 oraz pkt. 4.11, w 
wysokości 50 zł oraz sumy opłat handlowych 
wykazanych w pkt 4.4. niniejszej Oferty dla PPE, dla 
których umowa uległa rozwiązaniu, pozostających do 
zapłaty w ramach niniejszej Oferty, w terminie 
wskazanym w dokumencie księgowym doręczonym 
stosownym wezwaniem do zapłaty.     

Promocyjna oferta sprzedaży 
energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych 

"Bezpiecznie z PGE" z dnia 
27.07.2021 roku 

4.17W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub dla 
wskazanych PPE, lub w przypadku uniemożliwienia 
realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn 



"Bezpiecznie z PGE" 
zatwierdzona 27.07.2021  

nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie 
obowiązywania cen, o których mowa w pkt 4.1, z 
zastrzeżeniem uprawnienia wskazanego w pkt 4.9 
Odbiorca tytułem pokrycia kosztów poniesionych przez 
Sprzedawcę zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł 
oraz sumy opłat handlowych wskazanych w Tabeli nr 2, 
zgodnie z wybranym przez Odbiorcę Wariantem 
pozostałych do końca obowiązywania cen, o których 
mowa w pkt 4.1 dla PPE, dla których umowa uległa 
rozwiązaniu, pozostających do zapłaty w ramach 
niniejszej Oferty, w terminie wskazanym w 
dokumencie księgowym doręczonym stosownym 
wezwaniem do zapłaty.     

 

 


