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Regulamin Oferty Wakacje Rachunkowe 

 

§1 

Niniejszy Regulamin częścią znajduje zastosowanie do Umów sprzedaży energii elektrycznej 

zawartych pomiędzy Vervis Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we 

Włocławku, zwaną dalej Vervis, a Odbiorcą, w ramach oferty „Wakacje rachunkowe” zwanej 

dalej ofertą promocyjną. Celem Regulaminu jest doprecyzowanie praw i obowiązków Stron 

oraz zasad wzajemnych rozliczeń.  

 

§2 

1. Przedmiotem oferty promocyjnej jest możliwość nabywania w ramach taryfy G11, G12 i 

G12w energii elektrycznej z możliwością wyboru dwóch dowolnych miesięcy za które to 

okres płatności będzie wydłużony do 45 dni kalendarzowych. 

 2. Oferta promocyjna dotyczy klientów, którzy podpisali umowę z Vervis na minimum 12 

miesięcy, którzy przy podpisaniu umowy określili dwa miesiące kalendarzowe.  

 

§3 

1. Z oferty promocyjnej, może skorzystać każdy Odbiorca, który w okresie 01.10.2016 – 

30.11.2016 podpisze Umowę sprzedaży energii elektrycznej z Vervis.  

2. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest podpisanie przez Odbiorcę 

następujących dokumentów:  

a) Umowy sprzedaży energii z Vervis,  

b) pełnomocnictwa do procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,  

c) akceptacji warunków oferty. 

d) podanie dwóch miesięcy w których okres płatności będzie wydłużony do 45 dni. 

 3. Z oferty promocyjnej, mogą skorzystać Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybutorów, z 

którymi Vervis ma podpisane ważne Generalne Umowy Dystrybucyjne. Przy czym przed 

podpisaniem Umowy przedstawiciel Vervis ma obowiązek poinformowania Odbiorcy o tym, 

czy może on realizować sprzedaż energii elektrycznej korzystając z infrastruktury lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  
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§4 

1. Odbiorca, który zdecyduje się skorzystać z oferty promocyjnej i w okresie obowiązywania 

oferty podpisze Umowę sprzedaży energii elektrycznej z Vervis, będzie rozliczany zgodnie z 

cenami i na zasadach, o których mowa w umowie sprzedaży energii elektrycznej.  

 

2. Przez cały okres sprzedaży energii przez Vervis, Odbiorca będzie zwolniony z  opłaty 

handlowej zgodnie z Umową sprzedaży energii elektrycznej.  

§5 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 roku i znajduje zastosowanie do Umów 

sprzedaży energii elektrycznej zawartych w okresie jego obowiązywania wskazanym w §3 

ust. 1 powyżej oraz w ramach oferty promocyjnej.  

2. Odbiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której 

mowa w ust. 1, bez żadnych konsekwencji w ciągu 10 dni roboczych od daty jej zawarcia. 


