
GWARANTOWANY RACHUNEK ZA PRĄD 0 ZŁ 

W pierwszym roku funkcjonowania Twojej instalacji fotowoltaicznej pokrywamy w całości 
koszt zakupu prądu jeżeli Twój rachunek (z wyłączeniem opłat stałych) będzie wyższy niż 0 

zł. 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „GWARANTOWANY RACHUNEK ZA PRĄD 0 ZŁ” 

1. Promocja dotyczy instalacji fotowoltaicznych wykonanych przez spółkę Twoja        
Energia Sp. z o.o. („Twoja Energia”) o parametrach rekomendowanych przez spółkę        
Twoja Energia. 

2. Warunki skorzystania z promocji: 
a. przekazanie spółce Twoja Energia rachunków za energię elektryczną za 12          

miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zostaje zawarta umowa na wykonanie          
instalacji fotowoltaicznej; 

b. utrzymanie dotychczasowej taryfy za zakup i dystrybucję energii elektrycznej; 
c. utrzymanie wielkości zużycia energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż          

poziom zużycia wynikający z przedstawionych rachunków, o których mowa w pkt a            
(zużycie energii będzie obliczane jako suma energii elektrycznej wytworzonej w          
instalacji fotowoltaicznej i zużytej bezpośrednio na potrzeby własne oraz energii          
pobranej z sieci); 

d. utrzymanie przez korzystającego z instalacji fotowoltaicznej uprawnień do        
rozliczania energii elektrycznej na zasadzie tzw. net meteringu w okresie 12           
miesięcy po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej; 

e. realizacja przez korzystającego z instalacji fotowoltaicznej wszelkich obowiązków        
wynikających z umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zawartej ze spółką          
Twoja Energia; 

f. przedstawienie spółce Twoja Energia rachunków za zakup energii elektrycznej za          
okres 12 miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło przyłączenie          
instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej. 

3. Kwota zwrotu kosztów zakupu energii elektrycznej należna podmiotowi korzystającemu z          
instalacji fotowoltaicznej jest obliczana według następującego wzoru: 

W = (A + B) x V, gdzie 

W – kwota zwrotu kosztów należna korzystającemu z instalacji fotowoltaicznej 

A – zmienny składnik taryfy za zakup energii elektrycznej [zł/kWh] 

B – zmienny składnik taryfy za dystrybucję energii elektrycznej [zł/kWh] 

V – ilość zakupionej energii elektrycznej, która nie została skompensowana przez ilość            
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej (zgodnie z zasadami net          
meteringu obowiązującymi w dniu zawarcia umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej          
ze spółką Twoja Energia. 

4. Promocja nie obejmuje opłat stałych związanych z zakupem i dystrybucją energii           
elektrycznej, takich jak: [●]. 

5. Uprawnienie do skorzystania z promocji wymaga potwierdzenia z umowie na wykonanie           
instalacji fotowoltaicznej zawieranej ze spółką Twoja Energia.  


