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Załącznik nr 1: Formularz Odbiorcy

Paliwo Gazowe od Fortum
(w przypadku pustych pól proces zmiany sprzedawcy odbędzie się w oparciu o dane z faktury 
dostarczonej przez Odbiorcę lub uzyskanej od OSD/ dotychczasowego Sprzedawcy)

Energia Elektryczna od Fortum
(w przypadku pustych pól proces zmiany sprzedawcy odbędzie się w oparciu o dane z faktury 
dostarczonej przez Odbiorcę lub uzyskanej od OSD/dotychczasowego Sprzedawcy)

Wariant umowy

Gaz ziemny od Fortum TAK NIE Do kiedy(rrrr-mm-dd)

Do kiedy(rrrr-mm-dd)Energia elektryczna od Fortum TAK NIE

Umowa Lojalnościowa

Ja, niżej podpisany/-a, potwierdzam, że zapoznałem/-am się z warunkami oferty Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z/s w Gdańsku (dalej jako Fortum)

OŚWIADCZENIE ODBIORCY PRZY ZAWARCIU UMOWY
Oświadczam, że:
1. otrzymałem/-am Zbiór Praw Konsumentów Paliwa Gazowego i/lub Zbiór Praw Konsumentów Energii Elektrycznej (dotyczy Klientów, którzy podpisali również Umowę Sprzedaży EnergiiElek-

trycznej) oraz zostałem/-am poinformowany/-a, że są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl, jak również na stronie internetowej www.fortum.pl 
oraz w siedzibie Fortum,

2. przedstawiono mi i otrzymałem Regulamin Oferty Promocyjnej,
3. w przypadku zawarcia umowy poza placówką handlową: otrzymałem/-am wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy oraz zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo odstąpić od umowy 

w terminie 14 dni od jej zawarcia, a w przypadku osób, które w chwili zawarcia umowy miały ukończone 60 lat - w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów 
z tego tytułu, i w tym celu zobowiązany/-a jestem złożyć Fortum stosowne oświadczenie, mogę także skorzystać z otrzymanego wzoru „Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”,

4. nie jestem stroną żadnej aktualnie obowiązującej umowy, która ogranicza lub sankcjonuje moje prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego i/lub energii elektrycznej, w tym do zawarcia 
z Fortum Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego lub  Umowy Kompleksowej Energii Elektrycznej lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 

Imię i nazwisko

Adres punktu poboru energii/gazu PPE/PZO (ulica / nr domu / mieszkania / kod pocztowy / poczta / miejscowość)

Adres zamieszkania (ulica / nr domu / mieszkania / kod pocztowy / poczta / miejscowość)

Adres korespondencyjny (ulica / nr domu / mieszkania / kod pocztowy / poczta / miejscowość)

Numer telefonu

Gr. Taryfowa (OSD) Gr. Taryfowa (OSD)

Numer licznika Numer licznika

Numer punktu wyjścia/Numer OSD Numer PPE (Punkt Poboru Energii)

Planowane roczne zużycie [kWh] Planowane roczne zużycie [kWh]

Adres e-mail

Akceptuje otrzymanie e-faktur  
na powyższy adres e-mail

Imię i nazwisko osoby, która sporządziła umowę Czytelny podpis Odbiorcy

Czytelny podpis Odbiorcy

PESEL

TAK NIE

TAK NIE

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk) przesyłała mi informacje
handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

Zgoda na kontakt telefoniczny i SMS
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk) przekazywała mi oferty
marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy
telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam
prawo do wycofania swojej zgody.

Miejscowość, data

W
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