
 
 

 
 

 
 

 

Miasto Chicago 
 

Program Grupowego Nabywania 
Energii Elektrycznej 

 

Najczęściej zadawane pytania 
 
 

 
Dnia 6 listopada 2012 roku mieszkańcy miasta będą oddawać głosy w referendum dotyczącym grupowych zakupów prądu, które 

umożliwi miastu negocjację niższych cen elektryczności w imieniu mieszkańców i drobnych przedsiębiorców z terenu miasta.  

 
 

Ponad 200 wspólnot mieszkaniowych z Illinois wykorzystało grupowe nabywanie energii elektrycznej do negocjacji 
oszczędności dla swoich mieszkańców. Jeżeli wynik referendum na to pozwoli, Miasto będzie negocjować umowę z 
certyfikowanym dostawcą elektryczności, co zagwarantuje niższe miesięczne koszty dostawy prądu. 
 

 
Kto będzie dostawcą energii?  Firma ComEd wciąż 
będzie dostawcą energii elektrycznej i będzie ponosić 
odpowiedzialność za przerwy w dostawie prądu i 
wszelkie problemy związane ze świadczonymi 
usługami.  www.ComEd.com 

 
Kto będzie wystawiał rachunki za prąd? 

Firma ComEd wciąż będzie przesyłać comiesięczne 
rachunki i pobierać płatności. Mogą Państwo korzystać z 
tych samych opcji fakturowania i automatycznych 
płatności, co do tej pory. 

 
Kto będzie dostawcą? 

Miasto wybierze ofertę najkorzystniejszą pod względem 
oszczędności i świadczonych usług. 

 
A co w przypadku, kiedy mam już swojego dostawcę? 

W przypadku korzystania z usług innego dostawcy, nie 

będą Państwo włączeni do Programu.  Istnieje jednak 

możliwość dołączenia w dowolnym momencie do 

Programu Grupowego Nabywania Energii Elektrycznej. 

 

Polecamy przejrzenie aktualnej umowy przed 

wprowadzaniem jakichkolwiek zmian.   

 

 
Jak mogę się zapisać? 

Zapisy będą dokonywane automatycznie. Nie będzie 
żadnych opłat przejściowych ani dodatkowej biurokracji. 

 
 
 
 

 
Jak mogę zrezygnować? 
Miasto roześle drogą pocztową powiadomienia o warunkach 
umowy i cenach obowiązujących w Programie. Jeżeli nie 
wyrażają Państwo chęci włączenia się do programu, istnieje 
możliwość rezygnacji poprzez przesłanie listu zwrotnego, 
kontakt z obsługą klienta pod darmowym numerem telefonu 
lub poprzez stroną internetową. 

 
Co się stanie, jeżeli zrezygnuję? 

Będą Państwo mieli takie same opcje wyboru, co teraz: 
pozostanie na standardowych stawkach firmy ComEd lub 
negocjację własnej umowy z dostawcą. Więcej informacji o 
dostawcach 

dostępnych jest na stronie Stanowej Komisji Handlowej 

www.pluginillinois.org. 

 
Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w programie w 
późniejszym terminie?  Mogą Państwo zrezygnować z 
uczestnictwa w programie z dowolnej przyczyny, w 
dowolnym momencie, bez ponoszenia żadnych kosztów. 

 
Kiedy odczuję pierwsze oszczędności? 

 
Jeżeli referendum zostanie rozstrzygnięte pozytywnie, a 
uwarunkowania rynkowe pozostaną na obecnym poziomie, 
klienci będą mogli odczuć pierwsze oszczędności na swoich 
rachunkach w roku 2013. 

 

Jak się ze mną skontaktujecie? 

Przedstawiciele Miasta ani dostawcy nigdy nie przychodzą do 
domu, nie kontaktują się telefonicznie, ani nie proszą o 
Państwa numer konta ComEd. Należy być ostrożnym zawsze, 
gdy ktokolwiek, podczas kontaktu bezpośredniego, nalega na 
przejście do innego dostawcy. 

 

Więcej informacji o Programie Grupowego Nabywania Energii Elektrycznej można uzyskać na: 

wwwi.CityofChicago.org/ElectricityAggregation 

http://www.comed.com/
http://www.pluginillinois.org/
http://www.cityofchicago.org/ElectricityAggregation

