
  
 

 

 

 

Najniższe ceny energii eklektycznej w kilku prostych krokach: 

 

1. Rejestrujesz się na platformie www.ogarniamprad.pl, wpisując 

swój adres mailowy oraz hasło. Akceptujesz Regulamin i 

wyrażasz obligatoryjną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.  

Wybierasz opcję dla Niecierpliwych (dane formularza 

uzupełniasz samodzielnie) lub dla Wygodnych (do formularza 

załączasz fakturę). 

2. Na podany adres mailowy otrzymujesz link aktywacyjny do 

platformy. Uwaga! : Warto mieć pod ręką fakturę aby 

dokończyć rejestrację! 

3. Logujesz się ponownie i w zależności od wybranej opcji 

uzupełniasz dane formularza. Wpisujesz dane osobowe i dane z 

faktury.  

4. W przypadku opcji dla Wygodnych załączasz fakturę – 

minimum 1 faktura dla 1 punktu poboru energii. W ciągu 24h 

system sczyta dane z faktury i uzupełni formularz. Otrzymasz 

informację aby się zalogować i zweryfikować dane.  

Klikając „Wyślij” otrzymujesz dostęp do konta. 

5. W przypadku opcji dla Niecierpliwych uzupełniasz dane z 

faktury samodzielnie. Klikając „Wyślij” otrzymujesz dostęp do 

konta.  

6. Na stronie głównej dostępne są otwarte aukcje dla każdego 

punktu poboru.  

7. Aby wziąć udział w aukcji należy kliknąć „Dołącz do aukcji” z 

każdym punktem poboru oddzielnie.  



  
 

8. Obserwujesz swoją aukcję oraz zachęcasz do aukcji swoich 

znajomych. Im nas więcej tym sprzedawcy są bardziej skłonni 

wylicytować dla Ciebie niższe stawki. 

9. Po zakończeniu aukcji otrzymujesz maila z informacją dotyczącą 

wylicytowanej stawki oraz danymi swojego sprzedawcy, który 

wylicytował najniższą stawkę. 

10. Przesyłasz  skan swojej faktury oraz upewniasz się jaki        

  obowiązuje okres wypowiedzenia z obecnym sprzedawcą. 

11. Potwierdzasz chęć otrzymania na maila umowy z przyszłym 

  sprzedawcą oraz podajesz swój okres wypowiedzenia. 

12. Oczekujesz na umowę lub kontakt ze sprzedawcą.   

  Zawierasz umowę na czas określony z gwarancją ceny. 

 

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w całym procesie zmiany sprzedawcy i 

w trakcie trwania umowy.  

 

Monitorujemy Twoją umowę i zapewniamy ciągłość dostaw oraz 

zgodność z wylicytowanymi warunkami. 

 

Wracamy do Ciebie przed końcem kolejnego okresu aby utrzymać 

konkurencyjne warunki. 

 

 

 

 

W przypadku pytań służymy pomocą, skorzystaj z              na naszej stronie 

lub: 

 

FB: https://www.facebook.com/ogarniamprad 

E: kontakt@ogarniamprad.pl 

T: +48 61 278 64 70 
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