WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dnia bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszę Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia,
za pośrednictwem korespondencji:
a) przesłanej na adres: Energia Polska Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław,
b) mailowej przesłanej na adres: biuro@energiapolska.com.pl.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe.
5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek
inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy
na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin od odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostarczenia energii elektrycznej
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną
do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu
od zawartej umowy.

Energia Polska Sp. z o.o.
Aleja Kasztanowa 5,
53-125 Wrocław
Telefon kontaktowy
+48 71 715 28 94
e-mail:
biuro@energiapolska.com.pl
www.energiapolska.com.pl
REGON: 022301032
KRS: 0000488523
NIP: 8992749052

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej

……………………………….
(Miejscowość, data )

Dane Klienta
……………………………….

Energia Polska Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 5
53 -125 Wrocław

(Imię i Nazwisko)

……………………………….
(Pesel Klienta/Klientów)

Adres Punktu Poboru (PEE)
……………………………….
(Ulica, nr domu, nr mieszkania)

……………………………….
(Kod pocztowy i miejscowość)

……………………………….
(nr ewidencyjny)

……………………………….
(numer telefonu)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
energii elektrycznej nr ………………………………. , zawartej dnia ……………………………….
Równocześnie wypowiadam/wypowiadamy (*) udzielone Energia Polska Sp. z o.o. pełnomocnictwo
związane z tą umową, jeżeli takie zostało udzielone.
……………………………….
(Podpis Klienta)
(*) Niepotrzebne skreślić

