Gaz ziemny

dlaczego warto?

oferta.pgnig.pl

TWÓJ SPRZEDAWCA GAZU ZIEMNEGO

GAZ ZIEMNY DLA TWOJEGO DOMU

WSZYSTKO GOTOWE? ZACZYNAMY!

Gaz ziemny jest tanim, bezpiecznym i wygodnym w u¿yciu paliwem.
Wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych do gotowania
oraz ogrzewania pomieszczeñ. W przemyœle znajduje coraz czêœciej
zastosowanie w klimatyzacji, a nawet jako Ÿród³o energii
elektrycznej. Jego zalety w zastosowaniu to:
komfort u¿ytkowania zwi¹zany z ci¹g³oœci¹ dostaw,
oszczêdne i efektywne zu¿ycie paliwa,
brak kosztów zwi¹zanych z magazynowaniem,
mo¿liwoœæ regulacji komfortowej temperatury w
pomieszczeniach dziêki w pe³ni zautomatyzowanym
urz¹dzeniom grzewczym o wysokiej sprawnoœci,
ni¿sza emisja py³ów do atmosfery przy spalaniu w
porównaniu do paliw sta³ych (np. wêgla).

Realizacja umowy o przy³¹czenie do sieci gazowej oraz wykonanie
instalacji gazowej.
Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizuj¹ inwestycjê:
Spó³ka dystrybucyjna (operator systemu dystrybucyjnego)
przystêpuje do realizacji procesu przy³¹czania do sieci gazowej
zgodnie z zawart¹ umow¹ o przy³¹czenie do sieci gazowej.
Przy³¹czenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie
wynikaj¹cym z zapisów umowy o przy³¹czenie do sieci gazowej.
Klient przygotowuje miejsce do zamontowania kurka g³ównego
lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami
przy³¹czenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej)
realizuje budowê instalacji gazowej (od kurka g³ównego do
odbiorników paliwa gazowego).

PRZY£¥CZENIE DO SIECI GAZOWEJ KROK PO KROKU:
Proces przy³¹czenia sk³ada siê z 7 prostych kroków i przedstawia
siê nastêpuj¹co:

Krok 1
Pobranie i z³o¿enie wniosku o okreœlenie warunków przy³¹czenia do
sieci gazowej.
Formularz wniosku mo¿na pobraæ ze strony internetowej
www.oferta.pgnig.pl lub po prostu skorzystaj z za³¹czonego
formularza.

Krok 5

CZAS NA WYKONANIE INSTALACJI
KUCHENKA GAZOWA + PRZYGOTOWANIE C.W.U
Wykonanie projektu instalacji gazowej
Zakup przep³ywowego ogrzewacza
wody wraz z osprzêtem (wk³ad
kominowy, kszta³tki) i robocizn¹

KUCHENKA GAZOWA, PRZYGOTOWANIE C.W.U, C.O.
JAK Z£O¯YÆ WYPE£NIONY WNIOSEK?
Poczt¹ na adres PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Wa³owa 41/43,
80-858 Gdañsk lub osobiœcie w dowolnie wybranym Biurze Obs³ugi
Klienta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Lista wszystkich Biur
Obs³ugi dostêpna jest na stronie www.oferta.pgnig.pl

Krok 2
Okreœlenie warunków przy³¹czenia do sieci gazowej.
Na podstawie z³o¿onego wniosku, je¿eli istniej¹ techniczne i
ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego, wydane
zostan¹ przez spó³kê gazownictwa warunki przy³¹czenia do sieci
gazowej. Dokument ten okreœla m.in. parametry techniczne
przy³¹cza, miejsce przy³¹czenia instalacji oraz wymagania dotycz¹ce
uk³adu pomiarowego. Odebraæ mo¿na go osobiœcie w Biurze
Obs³ugi Klienta lub otrzymaæ poczt¹ na adres korespondencyjny.

Krok 3
Pobranie i z³o¿enie wniosku o zawarcie umowy o przy³¹czenie do
sieci gazowej.
Z³o¿enie wniosku o zawarcie umowy o przy³¹czenie do sieci gazowej
jest konieczne w przypadku, gdy klient we wniosku o okreœlenie
warunków przy³¹czenia do sieci gazowej wybra³ opcjê zawarcia
umowy o przy³¹czenie w terminie póŸniejszym.

Krok 4
Zawarcie umowy o przy³¹czenie do sieci gazowej.

oferta.pgnig.pl

ZAWARCIE UMOWY NA SPRZEDA¯ GAZU
W BIURZE OBS£UGI KLIENTA

Wykonanie projektu instalacji gazowej
Zakup kot³a gazowego wraz
z osprzêtem do monta¿u
Robocizna

Szacunkowy
koszt [PLN]

ok. 600

ok. 3 500

Szacunkowy
koszt [PLN]

Klient po zakoñczeniu realizacji umowy o przy³¹czenie do sieci
gazowej lub obejmuj¹cy w u¿ytkowanie dom czy mieszkanie, w
którym bêdzie lub jest ju¿ doprowadzone paliwo gazowe
zobowi¹zany jest zg³osiæ sie do najbli¿szego Biura Obs³ugi Klienta w
celu zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Odbiorca zg³asza siê do w³aœciwego Biura Obs³ugi
Klienta z wymaganymi do zawarcia umowy,
dokumentami:
Dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzaj¹cym
to¿samoœæ,
Oœwiadczeniem dotycz¹cym tytu³u prawnego do korzystania z
lokalu lub obiektu do którego ma byæ doprowadzone paliwo
gazowe,
ewentualnie Protoko³em zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez zdaj¹cego i przejmuj¹cego, ze wskazaniem stanu
gazomierza na dzieñ przekazania (dokument wymagany w
sytuacji gdy jest przepisanie umowy),
ewentualnie Oœwiadczeniem o wyborze grupy taryfowej (w
przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem "12T"),
ewentualnie Oœwiadczeniem Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa
gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego w
ujêciu procentowym/rzeczywistym,

Pracownik Biura Obs³ugi Klienta wype³nia dwa
egzemplarze umowy dostarczania paliwa
gazowego.

ok. 5 000

* podane koszty s¹ przeciêtnymi wartoœciami szacunkowymi.
W zale¿noœci od wyceny indywidualnej uwarunkowanej zakresem
niezbêdnych do wykonania prac mog¹ podlegaæ odchyleniom.

A JAK TO WYGL¥DA W PRAKTYCE?

Krok 6

ok. 900

ok. 2 000

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY NA
SPRZEDA¯ GAZU

Pracownik do ka¿dej umowy kompleksowej do³¹cza Ogólne warunki
umowy i Wyci¹g z Taryfy. Nastêpnie jeden podpisany egzemplarz
umowy zostanie Klientowi wrêczony na miejscu. Przed podpisaniem
umowy nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z ich treœci¹. Podpisanie
umowy oznacza zapoznanie siê z powy¿szymi warunkami.

Krok 7
Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego.
Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie
wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego jest dostarczenie osobiœcie lub poczt¹ do w³aœciwego
Biura Obs³ugi Klienta lub spó³ki dystrybucyjnej (operatora systemu
dystrybucyjnego) oœwiadczenia Zg³oszenie gotowoœci instalacji
gazowej do nape³nienia paliwem gazowym.
Po dostarczeniu tego dokumentu nastêpuje monta¿ uk³adu
pomiarowego, nape³nienie instalacji gazowej paliwem gazowym i
uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spó³kê
dystrybucyjn¹ (operatora systemu dystrybucyjnego). Od tego
momentu Klient mo¿e korzystaæ z paliwa gazowego zgodnie
z zawart¹ wczeœniej umow¹ kompleksow¹ dostarczania paliwa
gazowego.

PGNiG Obrót Detaliczny oferuje:
gaz ziemny dla Twojego domu,
gaz ziemny dla ma³ych i œrednich firm,
gaz ziemny dla du¿ego biznesu,
konkurencyjne ceny gazu,
przejrzyste warunki umowy kompleksowej na sprzeda¿ gazu.

Zaufaj nam – jesteœmy stabilnym, godnym zaufania
sprzedawc¹. Bêd¹c liderem krajowego rynku od lat
dostarczamy gaz do 6,7 miliona odbiorców - do³¹cz do
nich! Na terenie Regionu Pomorskiego funkcjonuje 12
Biur Obs³ugi Klienta, w których mo¿esz za³atwiæ wszelkie
formalnoœci zwi¹zane z podpisaniem umowy na
sprzeda¿ gazu. OdwiedŸ najbli¿sze Biuro Obs³ugi Klienta
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i zostañ naszym
klientem!
MO¯LIWOŒCI KONTAKTU:
Biuro Obs³ugi Klienta
Contact Center
Infolinia
e-mail

www.oferta.pgnig.pl
tel. 58 325 99 02
tel. 801 809 900 (z telefonu stacjonarnego)
tel. 32 737 88 88 (z telefonu komórkowego)
cc.poog@pgnig.pl

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Pomorski
ul. Wa³owa 41/43, 80-858 Gdañsk

NOTATKI:

