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Ten krótki przewodnik opisuje
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wszystkie najważniejsze elementy,
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które znajdziesz na swojej fakturze.
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Dane sprzedawcy
Twój adres do korespondencji
Twój adres zamieszkania
Twój identyfikator
Numer faktury
Numery faktur prognozowanych
Okres, za jaki jest rozliczana energia
Okres, na jaki jest wyliczona prognoza
Rozliczenie prognoz z poprzedniej faktury
Wartość faktury za miniony okres rozliczeniowy
(uwzględniająca poprzednie prognozy) oraz
termin płatności
Należność do zapłaty wynikająca z rachunków
prognozowanych oraz termin płatności
Adres punktu poboru energii elektrycznej (PPE)
Data odczytu licznika energii elektrycznej
Wskazania licznika energii elektrycznej
Ilość zużytej energii elektrycznej
Ceny i stawki zgodne z obowiązującą taryfą
Wyliczenie ewentualnej kwoty odsetek za nieterminową
zapłatę poprzednich faktur
Wartość energii zużytej w całym minionym okresie
rozliczeniowym
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___ Czy wiesz, że faktura, którą do Ciebie wysyłamy
to nie tylko informacja o kwocie do zapłaty?
Dokument ten wyznacza dokładny okres, za jaki rozliczana
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jest faktura, i wskazuje należność za miniony okres
rozliczeniowy.
___ Dowiesz się także o ilości zużytej energii
w poszczególnych okresach oraz poznasz
prognozowane zużycie energii.
___ Dzięki temu zyskujesz niezbędne informacje,
które wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane
z realizacją umowy.

Przedstawione w tabelach ceny energii elektrycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią cennika, taryfy ani oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W celu otrzymania aktualnych informacji dotyczących Twojego rozliczenia
prosimy o kontakt z najbliższym Biurem Obsługi Klienta lub Infolinią PGE 422 222 222.
Wysokość i sposób opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym przypadku energii elektrycznej, określa Ustawa z6.12.2008r., o podatku akcyzowym.
Stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną zgodnie z art. 89 ust. 3 ww. Ustawy na dzień 22.11.2017 r. wynosi 20 zł za megawatogodzinę (MWh).

