
POMOCNY PAKIET – co to jest? 

Pomocny Pakiet polega na ochronie wartościowych przedmiotów, których odpowiednie zabezpie-
czenie minimalizuje m.in. ryzyko utraty ważnych dla każdego informacji i danych.  

Ochronie podlegają: telefon oraz klucze. 

Pomocny Pakiet to usługa świadczona we współpracy z Partnerem Polenergii Dystrybucja.  
Firma RADARME już od wielu lat specjalizuje się w dziedzinie ochrony tożsamości, dokumentów  
oraz blokowaniu urządzeń mobilnych. 

ZGUBIŁEŚ KLUCZE? 

Nie masz jak się dostać do mieszkania? 

Zagubienie kluczy może być poważnym 
problemem o bardzo nieprzyjemnych 
konsekwencjach! 

TWÓJ TELEFON ZOSTAŁ SKRADZIONY 
LUB ZOSTAWIŁES GO W TAKSÓWCE? 

Kradzieże i wyłudzenia danych poprzez 
smartfony to coraz częstsze zjawisko. 

Złodziej może ukraść Twoje urządzenie, zażądać  
pieniędzy za zwrot, szantażować uzyskując dostęp do 
kont w social mediach.  

Pomocny Pakiet STANDARD 

1. Bezpieczne Klucze  
Jeden brelok przeznaczony do  
ochrony kluczy. 
 

2. Aplikacja RADAR.SMART  
Jedna licencja. 

Pomocny Pakiet PLUS  

1. Bezpieczne Klucze  
Dwa breloki przeznaczone do  
ochrony kluczy. 
 

2. Aplikacja RADAR.SMART  
Dwie licencje. 
 

3. Bezpieczny Telefon  
Jedna naklejka oraz jeden card holder 
do oznakowania telefonu  
komórkowego. 

Z PRZYJEMNOŚCIĄ POMOŻEMY! 

warianty usługi POMOCNY PAKIET  

masz do wyboru dwa warianty usługi: 



Bezpieczne klucze: usługa, w ramach której otrzymujesz element  
identyfikujący Twoje klucze - brelok z numerem ID. W przypadku ich  
zgubienia brelok ułatwia identyfikację i zwrot kluczy pod wskazany przez Ciebie 
adres. Na breloku znajdują się informacje zachęcające  
i umożliwiające znalazcy oddanie kluczy w zamian za nagrodę. 

Aplikacja RADAR.SMART: możliwość zablokowania telefonu poprzez 
panel użytkownika oraz INFOLINIĘ. Zablokowany telefon wyświetla  
instrukcję dla znalazcy oraz informację o nagrodzie za zwrot  
odnalezionego telefonu.  
Zakres usługi Radar.Smart różni się w zależności od systemu  
operacyjnego telefonu: 
• dla OS Google Android: e-Sticker, geolokalizacja telefonu, zdalne  

blokowanie telefonu, przechwytywanie obrazów z aparatu telefonu  
i sygnał dźwiękowy (Syrena), 

• dla OS Apple iOS: e-Sticker, geolokalizacja telefonu, widżet i sygnał 
dźwiękowy (Syrena). 

Bezpieczny telefon (dostępny tylko w wariancie Pomocny Pakiet Plus):  
w ramach tej usługi otrzymujesz unikalne elementy identyfikujące Twój telefon - 
naklejkę oraz card holder. Elementy te zachęcają i umożliwiają znalazcy  
oddanie zgubionego telefonu w zamian za nagrodę. 

POMOCNY PAKIET – co zawiera? 

INFOLINIA 

Nasi konsultanci czekają na Ciebie 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Połączenie odbywa się na  

bezpłatny dla połączeń krajowych numer 800 800 110 oraz numer +48 22 539 49 00  

dostępny także dla połączeń międzynarodowych (opłata zgodna z cennikiem operatora). 

POMOCNY PAKIET – ile to kosztuje? 

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 Pomocny Pakiet. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  
STAWEK ZMIENNYCH ORAZ STAŁYCH  
ZNAJDZIESZ NA NASTĘPNEJ  STRONIE 



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 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).  

stawki stałe 

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 

Pomocny Pakiet Stan-
dard 

21,50 26,45  26,50 32,60  

Pomocny Pakiet Plus 22,50 27,68  27,50 33,83  

brak usług  
dodatkowych 

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


