Poznaj naszą Ofertę dedykowaną gospodarstwom domowym, dostępną w dwóch wariantach:
Wariant 1 – w którym stawka za energię elektryczną pozostanie na poziomie 1% poniżej Ceny
Taryfowej aż do 31.03.2022 r.
Wariant 2 – w którym stawka za energię elektryczną pozostanie na poziomie 1% poniżej Ceny
Taryfowej aż do 31.03.2023 r.
Z PGE zyskasz:
stabilność i bezpieczeństwo;
gwarancję niższej niż Cena Taryfowa stawki za energię elektryczną przez cały wybrany okres (do
31.03.2022 r. lub 31.03.2023 r.)
możliwość skorzystania z usługi pomocy fachowców w zakresie zgodnym z wybranym wariantem
Oferty ;
obsługę na najwyższym poziomie;
współpracę z największą Grupą Energetyczną w Polsce.

Podstawowa pomoc fachowców
Podstawowa pomoc fachowców
Wybierz dodatkową usługę „Podstawowa pomoc fachowców” i przestań przejmować się problemami w
przypadku wystąpienia awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, wewnętrznej instalacji gazowej lub awarii
urządzenia grzewczego i gazowego. W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc elektryka oraz technika urządzeń
grzewczych i gazowych, z których usług możesz korzystać przez cały okres trwania umowy (3 razy w ciągu 12
miesięcy). Poczuj się bezpiecznie!

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]*/**

Całodobowa

Opłata handlowa [zł/m-c]*

Dzienna

Nocna

G12

0,40391 (0,32838)

0,25596 (0,20810)

G12w

0,41792 (0,33977)

0,29444 (0,23938)

G12n

0,39515 (0,32126)

0,27361 (0,22245)

G11

Wariant 1

Wariant 2

8,98 (7,30)

7,98 (6,49)

0,35386 (0,28769)

*Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 31.03.2022r. (Wariant 1) lub 31.03.2023r. (Wariant
2), z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryﬁe PGE Obrót S.A.
dla Odbiorców w grupach taryfowych G.
**Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się
stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli
ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę , jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w
dół.

Rozszerzona pomoc fachowców
Rozszerzona pomoc fachowców
Wybierz dodatkową usługę „Rozszerzona pomoc fachowców”, a żadna awaria nie będzie Ci straszna. W
specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc fachowców od instalacji i urządzeń:
elektryka,
szklarza,
ślusarza,
technika urządzeń grzewczych i gazowych,
hydraulika,
dekarza,
Z ich usług możesz skorzystać 3 razy w ciągu 12 miesięcy. Co 12 miesięcy limit jest odnawiany.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]*/**

Całodobowa

Opłata handlowa [zł/m-c]*

Dzienna

Nocna

G12

0,40391 (0,32838)

0,25596 (0,20810)

G12w

0,41792 (0,33977)

0,29444 (0,23938)

G12n

0,39515 (0,32126)

0,27361 (0,22245)

G11

Wariant 1

Wariant 2

9,99 (8,12)

8,98 (7,30)

0,35386 (0,28769)

* Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 31.03.2022r. (Wariant 1) lub 31.03.2023r. (Wariant
2), z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryﬁe PGE Obrót S.A.
dla Odbiorców w grupach taryfowych G.
**Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się
stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli
ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę , jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w
dół.

Kompleksowa pomoc fachowców
Kompleksowa pomoc fachowców
Prąd jak prąd, ale gdy masz awarię, lepiej by zajmowali się tym prawdziwi fachowcy. Wybierz usługę
dodatkową „Kompleksowa pomoc fachowców” i zdobądź pewność, że w każdej sytuacji możesz liczyć na
pomoc specjalisty. Dla nas nie ma problemów nie do rozwiązania!
W specjalnym pakiecie otrzymasz pomoc fachowców od instalacji i urządzeń:
elektryka,
szklarza,
ślusarza,
technika urządzeń grzewczych i gazowych,
hydraulika,
dekarza,
serwisanta urządzeń domofonowych i wideodomofonowych,

a dodatkowo, w przypadku awarii sprzętu RTV, AGD lub PC zapewniamy pomoc:
informatyka,
serwisanta sprzętu RTV lub AGD.
Z ich usług możesz skorzystać 3 razy w ciągu 12 miesięcy. Co 12 miesięcy limit jest odnawiany.
Dzięki „Kompleksowej pomocy fachowców” unikniesz kłopotów w przypadku wystąpienia różnych awarii w
Twoim domu. Wystarczy, że zadzwonisz do Centrum Pomocy (pod nr telefonu 22 505 16 91), a w ciągu 24
godzin przyjedzie do Ciebie wykwalifikowany fachowiec, który zdiagnozuje problem i naprawi awarię.

Grupa taryfowa

Cena za energię elektryczną w [zł/kWh]*/**

Opłata handlowa [zł/m-c]*

Całodobowa

Wariant 1

Wariant 2

12,99 (10,56)

11,98 (9,74)

Dzienna

Nocna

G12

0,40391 (0,32838)

0,25596 (0,20810)

G12w

0,41792 (0,33977)

0,29444 (0,23938)

G12n

0,39515 (0,32126)

0,27361 (0,22245)

G11

0,35386 (0,28769)

*Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 31.03.2022r. (Wariant 1) lub 31.03.2023r. (Wariant
2), z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w sytuacji zmian wysokości stawek i cen w Taryﬁe PGE Obrót S.A.
dla Odbiorców w grupach taryfowych G.
**Ceny podane w tabeli wyliczone są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. W rozliczeniach dopuszcza się
stosowanie stawki zaokrąglonej do 4 miejsc po przecinku zgodnie z regułą matematyczną. W przypadku jeżeli
ostatnia cyfra jest większa lub równa 5 zaokrąglamy w górę , jeżeli jest mniejsza lub równa 4 zaokrąglamy w
dół.

Przydatne dokumenty
Regulamin "Przyszłość bez awarii" - oferta podstawowa
(/content/download/563/file/Regulamin_Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20bez%20awarii.%20Oferta
%20podstawowa.%20Edycja%20zimowa%202020.pdf)
Regulamin "Przyszłość bez awarii" - oferta rozszerzona
(/content/download/565/file/Regulamin_Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20bez%20awarii.%20Oferta
%20rozszerzona.%20Edycja%20zimowa%202020.pdf)
Regulamin "Przyszłość bez awarii" - oferta kompleksowa
(/content/download/567/file/Regulamin_Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20bez%20awarii.%20Oferta
%20kompleksowa.%20Edycja%20zimowa%202020.pdf)

