CENNIK SPRZEDAWCY energii elektrycznej
na potrzeby gospodarstwa domowego - bezterminowy
Cennik EE_GD BSC Sprzedawcy_TS E_0
1.

Informacje ogólne

1.1.

Cennik Sprzedawcy sporządzony został przez TAURON Sprzedaż spółka z o.o.,
z siedzibą w Krakowie (dalej; „Sprzedawca”).

1.2.

1.3.

Cennik Sprzedawcy obowiązuje Odbiorców zużywających energię elektryczną
na potrzeby gospodarstwa domowego, z wyłączeniem Odbiorców przyłączonych
do sieci TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie lub jego następcy
prawnego, dla których Sprzedawca świadczy usługę kompleksową oraz Odbiorców
rozliczanych w systemie przedpłatowym, u których zainstalowano liczniki przedpłatowe.
Cennik Sprzedawcy określa:
a)
b)
c)

1.4.

grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup,
ceny energii elektrycznej i stawki opłat oraz warunki ich stosowania,
bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi.

Stosowane w Cenniku Sprzedawcy pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w
Ogólnych Warunkach Sprzedaży Energii Elektrycznej na Potrzeby Gospodarstwa
Domowego (dalej: „OWS”) oraz Umowie Sprzedaży Energii Elektrycznej na Potrzeby
Gospodarstwa Domowego (dalej: „Umowa”).

Ceny i stawki opłat

6.
6.1.

Tabela cen energii elektrycznej obowiązujących od 01.01.2021

Grupa
taryfowa

jedn.

-2-

-3-

-4-

zł/kWh

0,2752

od 01.01.2021

-1-

G11

Cena energii elektrycznej
(całodobowa)

Opłata handlowa
Cena energii elektrycznej

G12

(strefa 1)

Cena energii elektrycznej
(strefa 2)

Opłata handlowa
Cena energii elektrycznej

G13

(strefa 1)

Cena energii elektrycznej
(strefa 2)

2.

Kryteria kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych

Cena energii elektrycznej

2.1.

Odbiorcy za pobraną energię elektryczną rozliczani są według cen i stawek opłat
właściwych dla następujących grup taryfowych:

(strefa 3)

a)
b)
c)
2.2.

2.3.

2.4.

3.

Opłata handlowa

G11 – grupa całodobowa,
G12 – grupa dwustrefowa,
G13 – grupa trójstrefowa.

Do grup taryfowych, o których mowa w pkt 2.1. kwalifikowani są Odbiorcy, pobierający
energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych lub pomieszczeń
gospodarczych związanych z prowadzeniem tych gospodarstw: pomieszczeń
piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność
gospodarcza lub zawodowa.
Wybrana przez Odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje co najmniej 12 miesięcy.
W przypadku gdy Odbiorca, zgodnie z przyjętym kryterium kwalifikacji Odbiorców,
może być zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej ma prawo wyboru jednej
spośród tych grup.
Do grup taryfowych, o których mowa w pkt 2.1. nie zalicza się Odbiorców
posiadających gospodarstwa rolne wyposażone w instalację trójfazową, pobierających
energię elektryczną na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, chlewnie,
pieczarkarnie), których zużycie rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych układów
pomiarowo-rozliczeniowych.

4.

Zasady rozliczania Odbiorców

4.1.

Rozliczenia z Odbiorcami przeprowadza się na zasadach wynikających z OWS
lub Umowy.

4.2.

Opłata za zlecenie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej,
o której mowa w pkt 6.2. naliczana jest zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, z którym Odbiorca ma zawartą Umowę o Świadczenie
Usług Dystrybucji.

4.3.

W przypadku zmiany cen i stawek opłat w aktualnie obowiązującym Cenniku
Sprzedawcy lub wprowadzenia nowego Cennika Sprzedawcy w czasie trwania
okresu rozliczeniowego, ilość pobranej energii elektrycznej przez Odbiorcę zostanie
ustalona na zasadach określonych w OWS.

5.

Bonifikaty

5.1.

Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców,
Odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej wysokości:
a)

b)

c)

za nie przyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy - w wysokości 1/50
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok zgłoszenia lub reklamacji Odbiorcy, określonego w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
za nie udzielenie, na żądanie Odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń
oraz o aktualnych taryfach i cennikach - w wysokości 1/50 wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1
za przedłużenie 14 dniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji
Odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień
zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1

zł/mc

0,00

zł/kWh

0,3282

zł/kWh

0,2091

zł/mc

0,00

zł/kWh

0,3084

zł/kWh

0,4499

zł/kWh

0,2236

zł/mc

0,00

Cena/stawka
(brutto)

Grupa
taryfowa

Wyszczególnienie

jedn.

-1-

-2-

-3-

-4-

zł/kWh

0,3385

G11

od 01.01.2021

Cena energii elektrycznej
(całodobowa)

G12

Opłata handlowa
Cena energii elektrycznej
(strefa 1)

Cena energii elektrycznej
(strefa 2)

G13

Opłata handlowa
Cena energii elektrycznej
(strefa 1)

Cena energii elektrycznej
(strefa 2)

Cena energii elektrycznej
(strefa 3)

Opłata handlowa

Strefy czasowe
Godziny obowiązywania stref czasowych dla poszczególnych grup taryfowych określa
Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Odbiorca ma zawartą
Umowę o Świadczenie Usług Dystrybucji.

Cena/stawka
(netto)

Wyszczególnienie

zł/mc

0,00

zł/kWh

0,4037

zł/kWh

0,2572

zł/mc

0,00

zł/kWh

0,3793

zł/kWh

0,5534

zł/kWh

0,2750

zł/mc

0,00

Ceny energii elektrycznej i stawki opłat brutto uwzględniają 23% stawkę podatku od towarów
i usług (VAT). Sprzedawca poda do publicznej wiadomości informację o nowej stawce
podatku VAT z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed jej wejściem w życie.
W przypadku gdy podanie do publicznej wiadomości nie będzie możliwe w tym terminie,
z powodu publikacji aktu prawnego przez odpowiednie organy administracji w terminie
uniemożliwiającym zachowanie miesięcznego okresu, Sprzedawca poda do publicznej
wiadomości powyższą informację niezwłocznie po jej otrzymaniu.
W sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT spowoduje wzrost cen i stawek opłat brutto
wskazanych w Cenniku Sprzedawcy, Odbiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub
Cennika Sprzedawcy w terminie jednego miesiąca od dnia podania przez Sprzedawcę do
publicznej wiadomości informacji o nowej stawce podatku VAT. W sytuacji, gdy zmiana stawki
podatku VAT nie spowoduje wzrostu cen i stawek opłat brutto albo spowoduje obniżenie cen
i stawek opłat brutto wskazanych w Cenniku Sprzedawcy, Odbiorca nie ma prawa
do wypowiedzenia Umowy lub Cennika Sprzedawcy.
6.2.

Opłata dodatkowa za zlecenie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii
elektrycznej, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym
Odbiorca ma zawartą Umowę o Świadczenie Usług Dystrybucji.

7.

Postanowienia końcowe
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Cennikiem Sprzedawcy
zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Umowy lub OWS.

