Załącznik nr 7 do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

POUCZENIE ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA PODMIOTU JDG O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
_____________________________________________________________________________________
Oświadczam, że zostałem poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
lub Umowy zawartej poza lokalem PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO w terminie czternastu (14) dni
od jej zawarcia, bez podania przyczyny, a także, iż otrzymałem wzór przykładowego oświadczenia
o odstąpieniu od tej Umowy.16
……………………………………………..
Podpis PODMIOTU JDG
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........................, dnia ...................... r.
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa PODMIOTU JDG ; adres siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz dane kontaktowe (nr telefonu/
adres poczty elektronicznej – nie wymagane)

NIP: ………………..…………….…………….…..
wpisanym do …………………….………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………
nazwa rejestru i numer w rejestrze/ewidencji działalności gospodarczej

reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, stanowisko

na podstawie: …..………………………………………………..………………………………………….
odpis z rejestru/ewidencji/pełnomocnictwo/umowa spółki cywilnej/ odpowiednia uchwała pomiotu lub organu powołującego

***
PODMIOT JDG niniejszym odstępuje od zawartej z PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM Umowy z
dnia ................................................................ r., nr ............................................................................ .

....................................................
PODPIS PODMIOTU JDG

Prawo do odstąpienia
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie
14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą
Państwo poinformować nas – Anco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 118 b,
63-200 Jarocin, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy na adres: Anco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Ducha
118 b, 63-200 Jarocin lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@anco.pl
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Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, umowę uważa się za niezawartą a my zwrócimy
Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
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