
*opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora 

ZA CHWILĘ MECZ, 
A TWÓJ TELEWIZOR  
PRZESTAŁ DZIAŁAĆ? 

NA DWORZE  35°C,  
A TWOJA LODÓWKA NIE 

CHŁODZI? 

ZATRZASNĄŁEŚ KLUCZE  
W MIESZKANIU? 

NASI FACHOWCY NA PEWNO 
POMOGĄ! 

WYSTARCZY JEDEN TELEFON DO CENTRUM POMOCY 22 505 11 44* 
Infolinia dedykowana Klientom Grupy Polenergia działa 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu. 

Nasi konsultanci zorganizują pomoc w czasie nie dłuższym niż 4 godziny w przypadku  
elektryka oraz w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dla pozostałych  
fachowców. 

Awaria wewnętrznej instalacji elektrycznej to duży problem! Serwis elektryka  
świadczymy 24 godziny na dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy. 

Pokrywamy koszty dojazdu, czynności diagnostycznych, robocizny, a także części lub  
materiałów użytych do naprawy awarii. 

Gwarantujemy pokrycie kosztów dwóch interwencji Specjalistów w okresie każdych  
kolejnych dwunastu miesięcy i maksymalnie do kwoty 500 zł w odniesieniu do jednej  
interwencji (lub wymiennie jednej interwencji do kwoty maksymalnie 1000 zł). 

warianty usługi FACHOWIEC 

masz do wyboru trzy warianty usługi: 

 

Fachowiec Plus 

1. elektryk 

2. hydraulik 

3. ślusarz  

4. dekarz 

5. szklarz 

6. technik urządzeń  

    klimatyzacyjnych 

 

 

Fachowiec Standard 

1. elektryk 

2. hydraulik 

 

Fachowiec Premium 

1. elektryk 

2. hydraulik 

3. ślusarz  

4. dekarz 

5. szklarz 

6. technik urządzeń  

    klimatyzacyjnych 

7. serwisant RTV/AGD 



 
instalacji klimatyzacyjnej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,  
wewnętrznej instalacji elektrycznej a także drzwi zewnętrznych. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  
STAWEK ZMIENNYCH ORAZ STAŁYCH  
ZNAJDZIESZ NA NASTĘPNEJ STRONIE 

SPRZĘT AGD który nie jest objęty gwarancją producenta i którego wiek nie  
przekracza 10 lat: pralka, pralka z suszarką, suszarka pralnicza, zmywarka,  
chłodziarka (lodówka), zamrażarka, chłodziarko – zamrażarka, kuchenka  
elektryczna, gazowa lub gazowo – elektryczna, mikrofalowa, płyta indukcyjna,  
wyciąg, okap, piekarnik, robot kuchenny, ciśnieniowy ekspres do kawy. 

SPRZĘT RTV który nie jest objęty gwarancją producenta i którego wiek nie  
przekracza 10 lat: urządzenia audio – video zasilane wyłącznie z sieci  
elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe:  
odbiorniki telewizyjne (z wyłączeniem pilota), odtwarzacze, nagrywarki DVD,  
zestawy Hi-Fi. 

Ile kosztuje usługa Fachowiec? 

Usługa jest elementem Cennika zgodnie z wybranym wariantem  
i nie są wymagane dodatkowe płatności za korzystanie z usługi. 

 

Z usługi mogą skorzystać Klienci, którzy wybrali ofertę  
Gwarancja Ceny lub Gwarancja Rabatu z usługą Fachowiec. 

Szczegółowy opis usługi oraz zakres poszczególnych wariantów usługi Fachowiec  
znajdziesz w Regulaminie Usługi (do pobrania na stronie wlaczprad.polenergia.pl). 

NAPRAWIAMY  

USUWAMY AWARIĘ 



Cennik Produktowy z Gwarancją Rabatu 5% – grupy taryfowe G 

grupa taryfowa 
rodzaj stawki stanowiącej  

składnik ceny sprzedaży energii 

stawka zmienna 
opłaty netto 

[zł/kWh]  

stawka zmienna 
opłaty brutto 

[zł/kWh]  

G11 stawka zmienna (całodobowa) 0,3765  0,4631  

G12 
stawka zmienna (strefa I – dzień) 0,4421  0,5438  

stawka zmienna (strefa II – noc) 0,2474  0,3043  

pozostałe grupy  
taryfowe  

stawka zmienna (całodobowa) 0,3765  0,4631  

stawki stałe 

stawki zmienne 

*Stawka opłaty z rabatem za zgody marketingowe jest stosowana w przypadku, gdy Klient wyrazi  
co najmniej jedną zgodę na działania marketingowe zaproponowane przez POLD. 
Szczegółowe zapisy dotyczące rabatu oraz wysokość stawek w przypadku braku wyrażenia zgody marketingowej  
znajdują się w Cenniku Produktowym z Gwarancją Rabatu (do pobrania na stronie wlaczprad.polenergia.pl).  

Informacja dodatkowa 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK VAT W OKRESIE 01.01.2022 - 31.10.2022 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2021 zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków 
stosowania obniżonych stawek VAT do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii 
elektrycznej, Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych  
i pomocy kredytobiorcom - w okresie 01.01.2022 – 31.10.2022 stosowana będzie stawka VAT  
w wysokości 5%.  

2. W okresie wskazanym w ust. 1. niniejszej informacji stawki zmienne oraz stawki stałe stanowiące  
składnik ceny sprzedaży energii elektrycznej zostaną opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%. 

3. Po okresie wskazanym w ust 1. niniejszej informacji stosowana będzie stawka VAT w wysokości 23%. 

wariant usługi 

stawka stała opłaty [zł/mc/PPE] 
przy Gwarancji Rabatu na 2 lata  

ze zgodą marketingową* 

stawka stała opłaty [zł/mc/PPE]   
przy Gwarancji Rabatu na 3 lata  

ze zgodą marketingową* 

netto brutto netto brutto 

Fachowiec Standard 21,50 26,45  26,50 32,60  

Fachowiec Plus 22,50 27,68  27,50 33,83  

Fachowiec Premium 25,50 31,37  30,50 37,21 

brak usług  19,50 23,99  24,50 30,14  


