Zasady usługi “Prąd jak Powietrze 2.0”
Usługa “Prąd jak Powietrze 2.0” przygotowana jest z myślą o klientach Columbus, którzy rozliczają się na zasadach net-billingu (instalacja zgłoszona do
podłączenia po 31 marca 2022 r.). Oferta przeznaczona jest dla instalacji o mocy do 50 kW, dla prosumentów,których prognoza produkcji z instalacji nie
odbiega znacząco (do 10%) od rocznego zapotrzebowania na energię. Warunkiem skorzystania z usługi jest zawarcie z Columbus Obrót sp. z o.o. Umowy
kompleksowej wraz z Aneksem nr 1 oraz dokonanie wyboru grupy taryfowej G12w.

Rozliczenie nadwyżek energii elektrycznej
W grupie taryfowej G12w Sprzedawca dokonuje rozliczenia energii elektrycznej w każdej strefie czasowej (czyli przez 24h, 7 dni w tygodniu) w taki sposób,
że każda kWh Energii Wprowadzonej zrównoważy kWh w ramach rozliczenia zużycia przez Klienta Energii Pobranej w stosunku 1:1. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (tj. OSD).

Opłaty
Energia Pobrana przez Klienta będzie rozliczona w stosunku 1:1 z zastosowaniem cen sprzedaży energii elektrycznej, stawki opłaty handlowej oraz opłaty
produktowej.

Cennik energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego (zakwalifikowanego do grupy taryfowej G12w)
Cena netto
[PLN/MWh]

Cena netto
[PLN/kWh]

Cena brutto (VAT 5%)
[PLN/kWh]

Cena brutto (VAT 23%)
[PLN/kWh]

Strefa dzienna/szczytowa

1290,00

1,29

1,36

1,59

Strefa nocna
i weekendowa/pozaszczytowa

990,00

0,99

1,04

1,22

Ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł za MWh, a ceny brutto zostały określone z zastosowaniem stawki podatku VAT
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Stawki miesięcznej opłaty produktowej
Moc instalacji w kWp

Stawka opłaty produktowej (brutto)

do 4 kWp

39,00 zł

powyżej 4 kWp do 8 kWp

69,00 zł
89 zł + 10 zł za każdy kolejny kWp mocy, zgodnie ze wzorem:
Op= 89+(P-8)*10

powyżej 8 kWp do 50 kWp
gdzie:
Op - stawka opłaty produktowej [zł]
P - moc mikroinstalacji w [kWp] wskazana w Aneksie, zaokrąglona w górę do liczby całkowitej
Stawka miesięcznej opłaty produktowej zawiera podatek VAT.

Stawki miesięcznej opłaty handlowej
Opłata handlowa w przypadku wystawienia faktury w formie papierowej (brutto)

10,00 zł

Opłata handlowa w przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej (brutto)

0,00 zł

Stawka miesięcznej opłaty handlowej zawiera podatek VAT.

Jak skorzystać z usługi?
Aby skorzystać z oferty “Prąd jak Powietrze 2.0” należy:
• zmienić obecną taryfę (np. G11, G12) na G12w - taryfę można zmienić raz na 12 miesięcy w czym możemy pomóc,
• podpisać Umowę kompleksową ze spółką obrotu, tj. Columbus Obrót Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - należącą do grupy Columbus.wraz z Aneksem
nr 1, który reguluje zasady usługi “Prąd jak Powietrze 2.0”.
Jeśli udzielisz nam pełnomocnictwa, będziesz dostarczać niezbędne informacje i dokumenty pomożemy załatwić niezbędne formalności: m.in. . złożymy
wniosek o zmianę taryfy, zweryfikujemy warunki Twojej aktualnej umowy kompleksowej (okres obowiązywania, okres i możliwości jej wypowiedzenia bez
konsekwencji finansowych).
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Jak skorzystać z usługi?
Świadczenie usługi rozpocznie po skutecznym wypowiedzeniu Umowy Kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą oraz po zakończeniu Procesu
Zmiany Sprzedawcy.

Okres obowiązywania umowy
Umowa kompleksowa zostaje zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy. Po tym czasie umowa ulega przedłużeniu (na czas nieoznaczony), chyba, że jedna
ze Stron, na co najmniej miesiąc przed zakończeniem umowy złoży oświadczenie o jej rozwiązaniu. Usługa “Prąd jak Powietrze 2.0” regulowana Aneksem
nr 1 do Umowy kompleksowej świadczona jest również przez okres 24 miesięcy, jednak nie ulega przedłużeniu po upływie tego okresu. Nie wyklucza to
przedstawienia po tym okresie nowej, równie atrakcyjnej usługi bilansowania.

Niewykorzystane nadwyżki
W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania Aneksu nr 1 do Umowy lub upływu 24-miesięcznego okresu obowiązywania Aneksu nr 1, niewykorzystana nadwyżka energii elektrycznej pozostaje w dyspozycji Columbus Obrót Sp. z o. o.. Klientowi przysługuje kwota brutto, która będzie stanowić równowartość
iloczynu ilości nadwyżki energii wprowadzonej (w kWh) oraz ostatniej ogłoszonej przez Prezesa URE średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym (w złotych).
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