
Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy1

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od:

Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego*

Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej*

zawartej/-ych z Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w dniu w

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)

1Odbiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia, a w przypadku osób, które w chwili zawarcia umowy miały ukończone 60 lat
- w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez żadnych konsekwencji.
*Zaznaczyć właściwe. W przypadku niezaznaczenia żadnej opcji, w przypadku gdy Odbiorca zawarł Umowę Kompleksową Sprzedaży Paliwa Gazowego i Umowę Kompleksową
dla Energii Elektrycznej, przyjmuje się odstąpienie od dwóch umów jednocześnie.
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Imię i nazwisko

Numer telefonu Adres e-mail

Adres punktu poboru energii elektrycznej / paliwa gazowego

Gaz – numer punktu wyjścia / numer OSD

Id układu PZO EE – numer licznika PPE

Miejscowość, data

Pamiętaj!

W razie odstąpienia prosimy o użycie tego wzoru  
i czytelne wpisanie danych, zwłaszcza  

NUMERU TELEFONU, jest on konieczny aby  
potwierdzić skuteczność odstąpienia.

Oznaczenie partnera

Czytelny podpis Odbiorcy

PESEL



Czeka na Ciebie Twój
dedykowany opiekun

Masz wątpliwości dotyczące umowy, nie 
zrozumiałeś czegoś? Skontaktuj się 
z naszym doradcą do spraw umów, który 
odpowie na każde Twoje pytanie pod 
numerem telefonu 122 100 00

Możesz dostać aż 50 zł 
w prezencie

Poleć nas swojej rodzinie, znajomym. 
Za każdą podpisaną przez nich umowę 
dostaniesz od nas 50 zł, które odejmiemy 
Ci od Twojego najbliższego rachunku.

Masz gaz i prąd zawsze 
taniej niż u konkurencji

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz 
zgłosić się do nas po obniżenie swojej 
ceny za energię, jeśli okaże się, że ktoś 
z naszej konkurencji zaproponował Ci 
niższą.*

Wsparcie specjalistów
24/7

Gwarantujemy Tobie i Twojej rodzinie 
pomoc specjalistów przez 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu. „Fortum 
Assistance”, dzięki której przestaniesz się 
martwić ewentualnymi awariami czy 
usterkami.

Masz wątpliwości? 
Skontaktuj się z nami 122 100 000

FIŃSKIEJ JAKOŚCI

Warto 
z nami zostać...

*Obniżenie ceny lub cennika standardowego dotyczy konkurencji uznawanej jako: Energa, Enea, PGE, PGNiG, Innogy i Tauron.


