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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Cennik dla energii elektrycznej, ustalony został przez przedsiębiorstwo
energetyczne - Telenerg-Bis Energia Sp. z o.o., posiadające koncesję na obrót energią
elektryczną udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 22.05.2017 r. Nr
OEE/799/23926/W/OŁO/2014/KK
1.2. Cennik uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz. 755 z późn. zm.).
1.3. Cennik zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania: a) cen za energię, b)
stawek opłat za obsługę handlową, c) bonifikat za niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców.
1.4. Rozliczenia oparte są na wskazaniach układu pomiarowo-rozliczeniowego, który winien
być dostosowany do mocy umownej.
1.5. Cennik zawiera zestaw cen energii, stosowany w rozliczeniach za energię zużywaną na
własne potrzeby odbiorcy, uwzględniający w szczególności koszty obowiązkowego
zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych
źródłach energii oraz wytwarzanej w kogeneracji lub poniesienia odpowiednich opłat
zastępczych.
1.6. Zawarte w Cenniku ceny i stawki opłat nie uwzględniają podatku od towarów i usług. Do
cen i stawek opłat doliczany jest podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
1.7. W przypadku odmiennych uregulowań zawartych w umowach kompleksowych mają one
pierwszeństwo przed postanowieniami Cennika.
1.8. Cennik obowiązuje do dnia wprowadzenia nowego cennika.
2. DEFINICJE
Wszystkie użyte w cenniku pojęcia są zgodne z definicjami zawartymi w zatwierdzonej
przez Prezesa URE – taryfie dla usługi dystrybucyjnej i definicjami zawartymi w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego.

3. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ

3.1. KWALIFIKACJA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH

3.1.1. Odbiorcy rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział
odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określonych w § 6 ust. 1
rozporządzenia taryfowego.
3.1.2. Sposób konstrukcji oznaczenia poszczególnych grup taryfowych przedstawia poniższy
schemat:
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XXX

Litera oznacza poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii
elektrycznej:
C - niskie napięcie (nN)
Cyfry oznaczają wielkość zamawianej mocy (kryterium dotyczące
zabezpieczenia przedlicznikowego dotyczy tylko niskiego napięcia):
1 – moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia
przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63 A,
2 – moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń
przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A.
Cyfra oznacza ilość rozliczeniowych stref czasowych:
1 – jedna strefa.

3.1.3 W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w punkcie 3.1.2. ustala się
następujące grupy taryfowe:
- dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C11.
3.1.4. Wybrana przez odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje co najmniej 12 miesięcy. Warunki
zmiany grupy taryfowej określa umowa.
3.1.5. Odbiorca, który:
a) pobiera energię z różnych miejsc dostarczania, położonych w sieci o różnych
poziomach napięć, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych
miejsc,
b) do zasilania jednego zespołu urządzeń pobiera energię z więcej niż jednego miejsca
dostarczania na tym samym poziomie napięcia, wybiera grupę taryfową jednakową
dla wszystkich miejsc dostarczania.

3.2. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW
3.2.1. Przedsiębiorstwo ustala stany urządzeń pomiarowych na dzień wprowadzenia cen
zawartych w niniejszym cenniku.
3.2.2. W przypadku stosowania do rozliczeń urządzeń rejestrujących, ceny obowiązujące w
niniejszym Cenniku będą stosowane w rozliczeniach od wskazań zarejestrowanych o
godz. 24:00 dnia poprzedzającego datę obowiązywania niniejszego cennika
3.2.3. Rozliczenia za energię przeprowadza się w okresach miesięcznych.
3.2.4. W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami dostarczania energii możliwe
jest dokonywanie rozliczeń w okresach innych, niż podane w punkcie 3.2.3.
3.2.5. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane
opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie
prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, z uwzględnieniem sezonowości
poboru energii elektrycznej i trendu poboru energii przez odbiorcę, w okresie
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ostatnich 2 lat pod warunkiem istnienia historii zużycia energii elektrycznej za ten
okres.
3.2.6. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat za energię rozliczanej zgodnie z punktem 3.2. wystąpi
nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet płatności na najbliższy okres
rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Niedopłata natomiast doliczana
jest do pierwszej faktury, wystawionej za najbliższy okres rozliczeniowy.
3.2.7. Rozliczenia za energię dokonywane są na podstawie wskazań układów pomiaroworozliczeniowych dla poszczególnych miejsc dostarczania, określonych w umowie.
3.2.8. W przypadku zmiany Cennika dla odbiorcy w trakcie okresu rozliczeniowego ilość
energii dostarczonej odbiorcy w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia
poprzedzającego dzień wejścia w życie Cennika może być wyliczona w oparciu o
średniodobowe zużycie energii tego odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym.
3.2.9. W przypadku uszkodzenia elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego
własnością odbiorcy, które skutkuje niewłaściwym rejestrowaniem zużycia energii,
Przedsiębiorstwo ma prawo do rozliczania pobranej energii elektrycznej na podstawie
średniodobowego zużycia energii w poprzednim, następnym lub analogicznym okresie
rozliczeniowym pomnożonego przez ilość dni, w którym układ był niesprawny.
3.2.10. W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi
liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Przedsiębiorstwa, w
przypadku gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii
występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
powiększa się o straty energii w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań
urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość
pobranej przez odbiorcę energii czynnej na pokrycie strat określa się w umowie w
zależności od rodzaju, długości, przekroju i obciążenia linii.
3.2.11. W przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu
niż miejsce dostarczania energii, rejestruje straty energii elektrycznej występujące w
liniach, będących własnością Przedsiębiorstwa, to odczyty wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego pomniejsza się na zasadach określonych w punkcie
3.2.10.

3.3. ZASADY KORYGOWANIA WYSTAWIONYCH FAKTUR
W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za energię, Przedsiębiorstwo
dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur na zasadach określonych w §37, §38
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2017 poz.
2500)..

3.4. ROZLICZENIA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ
3.4.1. Za prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne obsługę handlową, związaną z
rozliczaniem sprzedawanej energii, pobiera się miesięczną opłatę za każdy układ
pomiarowo-rozliczeniowy.
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3.4.2. Opłata za obsługę handlową naliczana jest miesięcznie w pełnej wysokości niezależnie
od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy sprzedaży
energii albo umowy kompleksowej.

4.

BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
OBSŁUGI ODBIORCÓW
Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w § 42
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93,
poz. 623 z późn. zm.), odbiorcom na ich wniosek, przysługują bonifikaty określone w §
42 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz.U. 2017 poz. 2500).

5.

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

GRUPA
TARYFOWA
C11 całodobowa
C21 całodobowa
6.

CENY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
(bez podatku od
towarów i usług)
[zł/MWh]
339,00
339,00

STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ

GRUPA
TARYFOWA

C11
C21

STAWKI OPŁAT
ZA
OBSŁUGĘ
ANDLOWĄ (bez
podatku
od
towarów i usług)
[zł/m-c]
50,00
50,00

Cennik wchodzi w życie z dniem 1.06.2018 r.

TELENERG – BIS ENERGIA Sp. z o.o. 94-111 Łódź, ul. Dolinna 27; NIP 727-278-67-22; REGON 101407829
KRS: 0000420764: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

