
CEN ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

PORÓWNYWARKA 

ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ



PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI 
za energię elektryczną?

Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać sprze-

dawcę energii elektrycznej z dowolnego miejsca w kraju.

1. 

3. 4. 

2. 

Proces zmiany sprzedawcy 

energii jest łatwy, a przede 

wszystkim opłacalny!  

Wszystkie niezbędne formalności 

załatwia za Ciebie nowy 
sprzedawca prądu.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić,  

skorzystaj z porównywarki na 

www.energiadirect.pl 

Zmiana sprzedawcy jest 

całkowicie 
bezpłatna. 
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PROCES ZMIANY 
sprzedawcy energii elektrycznej

Co robisz ty? A co robimy my?

1. Analizujemy Twoją fakturę za prąd.

2. Przedstawiamy Ci porównanie cen energii elektrycznej.

3. Ty wybierasz najkorzystniejszą ofertę.

4. Podpisujesz umowę.

5. Resztę załatwiamy my. 

KONTAKT

Porównanie cen

Podpisanie umowy

Analiza rachunku

Oferta na tańszy prąd

NIŻSZE RACHUNKI 

Na co uważać zmieniając sprzedawcę prądu?

 ODSZKODOWANIE ZA ROZWIĄZANIE
Zwrócić uwagę na warunki zerwania umowy. Zmiana sprzedawcy wiąże się z wypowiedzeniem 

umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Odszkodowanie trzeba będzie zapłacić w sytuacji gdy, wy-

powiesz terminową umowę przed upływem jej ważności.

 OPŁATY HANDLOWE

Cena za zużytą energię nie jest jedyną kwestią na jaką warto patrzeć wybierając nowego sprze-

dawcę. Istotne są także inne opłaty, takie jak opłaty handlowe czy rozliczeniowe.

 DODATKOWE USŁUGI

Na rynku są także takie oferty, które oprócz sprzedaży prądu zawierają możliwości zakupienia innych 

produktów, np. polis ubezpieczeniowych. Zastanów się, czy faktycznie dana usługa jest Ci potrzebna.

 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Rynek energii jest dosyć specyficzny, dlatego warto zawierać umowy maksymalnie na 24 miesiące. 

Zwrócić uwagę także na czas trwania ewentualnych promocji. 
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Co możesz zyskać zmieniając sprzedawcę energii elektrycznej? Przede wszystkim 

tańszy prąd! Będzie on takiej samej jakości, jak ten który obecnie do Ciebie dociera. 

Oszczędzaj z nami na rachunkach za prąd, a uzyskane oszczędności przeznacz na dowolnie wy-

brany przez Ciebie cel. 

Przykładowe oszczędności roczne naszych klientów: 

62 080 zł
[G11, zużycie 2 274 000 KWh]

Przedsiębiorstwo zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi 

13 144 zł
[B21, zużycie 932 760 KWh] 

Zakład produkcyjny elementów metalowych 

1 547 zł
[C21, zużycie 426 900 KWh]

Centrum wypoczynku i rehabilitacji 

294 zł
[C11, zużycie 4 880 KWh]

Pracownia poligraficzna 

Ile osób i firm zmieniło już sprzedawcę prądu? 

Co miesiąc decyzje o zmianie sprzedawcy prądu podejmuje tysiące firm oraz gospodarstw domo-

wych. Zobacz, ile osób i przedsiębiorstw podjęło taką decyzję na przestrzeni kilku ostatnich lat.

DLACZEGO WARTO?

Liczba osób, 
które zmieniły sprzedawcę energii 

Liczba firm, 
które zmieniły sprzedawcę energii 
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125 tys.

90 tys.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zmiana sprzedawcy prądu jest bezpłatna?

Tak, gwarantują to przepisy zawarte w ustawie o prawie energetycznym. Zmiana sprzedawcy 

prądu jest przywilejem każdego klienta.

Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

W większości przypadków czas trwania procedury zmiany sprzedawcy nie trwa dłużej niż 30 dni. 

Jednak wszystkie formalności związane ze zmianą załatwia nowy sprzedawca energii. On także 

poinformuje Ciebie o terminie korzystania z nowej oferty.

Czy w trakcie trwania zmiany sprzedawcy 

prądu wystąpi przerwa w dostawie energii?

Przerwa w dostawie prądu nie może wystąpić. Klient nadal jest przyłączony do sieci tego same-

go dystrybutora. Dzięki temu gwarantowana jest ciągłość dostaw. Dystrybutor odpowiada także 

za naprawę urządzeń, odpowiedni poziom mocy czy odczyt licznika.

Czy nastąpi wymiana liczników prądu?

Jest możliwe, że konieczne będzie przeprowadzenie dostosowania układu pomiarowo-rozlicze-

niowego, czyli wymiany liczników. Uzależnione jest to od zużycia energii. Jednak w przypadku 

klientów posiadających taryfę G i C koszt tej wymiany ponosi właściciel licznika, którym jest 

operator systemu dystrybucyjnego.
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Faktura za energię elektryczną to jeden z najbardziej skomplikowanych do-

kumentów, z jakimi spotykasz się w obsłudze płatności. Zobacz, za co tak na-

prawdę płacisz.

Sprzedaż energii elektrycznej:
 Energia czynna – ile zużyto prądu.

  Opłata handlowa – opłata związana z obsługą, m.in. za wystawienie 

faktury.

Dystrybucja energii elektrycznej:
  Opłata przesyłowa zmienna – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, 

zależna od ilości pobranego prądu.

  Opłata jakościowa – tutaj ponosimy koszty związane z równowagą w systemie elektroenerge-

tycznym.

  Opłata abonamentowa – opłata za odczyt liczników oraz bieżącą kontrolę.

  Opłata przejściowa – opłata została wprowadzona ustawą z dn. 29 czerwca 2007r. o za-

sadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców z związku z przedterminowym rozwiąza-

niem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Jest naliczana w zależności 

od rocznego zużycia energii.

  Składnik stały – opłata za gotowość sieci oraz moc umowną. 

JAK CZYTAĆ FAKTURĘ ZA PRĄD?

  Dystrybutor (dostawca) energii elektrycznej – instytucja odpowiedzialna za przesyłową infrastrukturę na swoim 
terenie, czyli np. m.in. linie przesyłowe. Na określonym terenie swoją działalność prowadzi jeden dystrybutor – Operator 
Systemu Dystrybucyjnego(OSD). Odbiorca nie ma możliwości zmiany dystrybutora energii elektrycznej.

  Grupa taryfowa – określa według jakich cen i stawek rozliczany jest prąd. Jej wybór jest uwarunkowany sposobem 
użytkowania energii (gospodarstwo domowe/firma).

  Moc pobrana – ile mocy faktycznie zostało zużytej.

  Moc umowna – ile mocy zamówiono podpisując pierwszą umowę.

  Sprzedawca energii elektrycznej – jest pośrednikiem korzystającym z infrastruktury należącej do dystrybutora i jest 
odpowiedzialny za dostawę energii elektrycznej do odbiorcy. Energię elektryczną możesz zatem kupić od każdej firmy, któ-
ra posiada koncesję na obrót energią wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

SŁOWNIK POJĘĆ 
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EnergiaDirect.pl to niezależny doradca 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Na-

szym celem jest optymalizacja kosztów energii 

zarówno dla klienta biznesowego, jak i indywi-

dualnego. Gwarantujemy rzetelne wyniki po-

równywania ofert.

Oferujemy doradztwo bezpłatne, a nasz ze-

spół tworzą specjaliści od wielu lat związani 

z konsultingiem i doradztwem energetycznym. 

Jesteśmy nastawieni na długofalową współ-

pracę, opartą na zrozumieniu potrzeb każde-

go klienta.

Stworzona przez nas aplikacja – porównywar-

ka cen energii elektrycznej umożliwia wyko-

nie przeglądu niemal wszystkich dostępnych 

na rynku ofert i wybranie tej najkorzystniejszej. 

Z EnergiaDirect.pl w krótkim czasie dokonasz 

analizy i podejmiesz właściwą decyzje o wybo-

rze sprzedawcy energii.

Co my Ci dajemy?
 Gwarancje najniższej ceny

 Wybór najlepszego sprzedawcy

  Gwarancję wsparcia w procesie zmiany 

sprzedawcy

O NAS OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

MACIEJ,
WŁAŚCICIEL FIRMY 
PRODUKCYJNEJ 

„Dla nas oszczędności rzędu kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych oznaczają szanse na rozwój fir-
my. Polecam doradców z EnergiaDirect. Z ich 
pomocą wybrałem bardzo korzystną ofertę na 
energię, a zaoszczędzone w ten sposób pienią-
dze przeznaczam na nowy sprzęt i kadrę.”

MAGDA, 
WŁAŚCICIELKA 
RESTAURACJI 

„Nie byłam w ogóle świadoma, że moż-
na swobodnie zmieniać sprzedawcę prądu. 
Przypadkowo trafiłam na EnergiaDirect i nie 
spodziewałam się, iż zmiana sprzedawcy bę-
dzie się wiązać z takimi oszczędnościami. Te-
raz płacę blisko 1000 zł mniej miesięcznie.” 

ANIA, 
WŁAŚCICIELKA 
200-METROWEGO DOMU

„Mnogość urządzeń elektrycznych w naszym 
domu oraz niewielka chęć domowników do 
racjonalnego korzystania z energii powo-
duje, iż wysokość rachunków nierzadko nas 
przerażała. Obecnie po zmianie sprzedaw-
cy dokonanej dzięki EnergiaDirect, płacimy 
sporo mniej za zużytą energię.”

KRZYSZTOF, 
WŁAŚCICIEL 
120-METROWEGO MIESZKANIA 

„Jestem emerytem, dlatego dla mnie każda 
zaoszczędzona złotówka jest bardzo cenna. 
Z pomocą specjalistów z EnergiaDirect otrzy-
muję teraz niższe rachunki za prąd. Jestem 
zadowolony ze zmiany sprzedawcy.” 



DANE KONTAK TOWE: 

EnergiaDirect.pl

EkoSynergia Sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 133

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel. 62 720 91 03 

www.energiadirect.pl 


