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Cennik usług dodatkowych – pozataryfowych Telenerg-Bis Energia Sp. z o.o. 
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8 1 329,70 305,83 1 635,53

9 387,5 82,27 469,77
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227,31 1 172,31Kabel nN (lokalizacja, w tym samym dniu, kolejnego uszkodzenie)

Lokalizacja miejsca 

uszkodzenia  linii kablowej.

981 227,31 1 208,31

945

71,76 383,76

Sprawdzenie techniczne nowej lub istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku jej budowy, 

przebudowy lub modernizacji, po uprzednim dokonaniu odbioru lub sprawdzenia technicznego z wynikiem negatywnym.

Sprawdzenie techniczne instalacji elektrycznej zasilającej oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego od poniedziałku do piątku  w godzinach 15:00 do 7:00 

oraz w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy.

Wypożyczenie, zamontowanie i dzierżawę zestawu złączowo-pomiarowego z układem pomiarowo-rozliczeniowym (opłata płatna z góry za każdy 

rozpoczęty miesiąc, niezależnie od ilości dni eksploatacji zestawu).

Kabel nN (lokalizacja - pierwsze miejsce uszkodzenia)

Wymiana zabezp. 

przedlicznikowych 

topikowych na wyłączniki 

nadprądowe w sytuacji, gdy 

nie stanowią one własności 

Telenerg-Bis Energia.

4

Wyłączniki dostarcza Klient

Wyłączniki dostarcza Telenerg-Bis Energia

Dodatkowy odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego poza ustalonym harmonogramem (opłata za każdy jednostkowy odczyt każdego układu 

pomiarowo-rozliczeniowego). Usługa wykonywana w dni robocze.

6 Sprawdzenie stanu tech. nierozliczeniowego układu pomiarowego (z podlicznikami) pozostającego na majątku i w eksploatacji zleceniodawcy.

układ pomiarowy bezpośredni   3-faz.

układ pomiarowy bezpośredni  1-faz. od 10 do 25A

układ pomiarowy bezpośredni   3-faz.

układ pomiarowy bezpośredni  1-faz. od 10 do 25A

układ pomiarowy bezpośredni   3-faz.
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za pierwszą

za każdą następną

układ pomiarowy bezpośredni   1-faz. od 10 do 25A

układ pomiarowy bezpośredni   3-faz.

układ pomiarowy bezpośredni  1-faz. od 10 do 25A
Wymiana wyłącznika nadprądowego z przyczyn leżących po stronie klienta lub 

wymienionego samowolnie przez odbiorcę gdy stanowi on własność Telenerg-Bis Energia.
3

Wymiana w zabezpieczeniu 

przedlicznikowym wyłącznika 

nadprądowego uszkodzonego lub o 

innym prądzie znamionowym, gdy nie 

stanowi on własności Telenerg-Bis 

Energia

Wyłączniki dostarcza Klient

za każdą następną

układ pomiarowy bezpośredni  1-faz. od 10 do 25A

układ pomiarowy bezpośredni   3-faz.

Wyłączniki dostarcza Telenerg-Bis Energia

Wymiana uszkodzonej wkładki topikowej 

bezpiecznika przedlicznikowego wewnętrznej 

instalacji zasilającej niskiego napięcia:

do 25A włącznie

od 32 do 63A włącznie

powyżej 63A

Udostępnienie danych profilowych (profil 15 min. lub 60 min.) zarejestrowanych przez  układ pomiarowo-rozliczeniowy i pozyskanych w sposób zdalny do 

systemu pomiarowego Telenerg-Bis Energia**.Opłata płatna jednorazowo za udostepnienie danych profilowych za okres nie dłuższy niż 12 kolejnych 

miesięcy, jednej z następujących wielkości elektrycznych rejestrowanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy: energia czynna pobrana, energia bierna 

pojemnościowa, energia bierna indukcyjna.

Cena 

netto[zł]
VAT

Cena 

brutto [zł]

2

Usługi lub czynności dodatkowe wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy lub zamawiającego , które nie zostały objęte Taryfą dla usług dystrybucji 

energii elektrycznej
Lp.

za pierwszą

za każdą następną

za pierwszą

 
 
** Opłata pobierana jest w pełnej wysokości za udostępnienie danych pomiarowych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, 
niezależnie od kompletności danych pomiarowych. W przypadku danych za okres dłuższy niż 12 miesięcy opłata stanowi iloczyn 
stawki oraz ilości okresów 12-sto miesięcznych. 
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