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WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

E2 energia Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000421331, NIP 9542737641, REGON 242936671, kapitał zakładowy: 3.109.650 PLN - opłacone
w całości.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy kompleksowej sprzedaży i świadczenia usługi
dystrybucji energii elektrycznej.

NR UMOWY
Data zawarcia Umowy
Imię i nazwisko Odbiorcy(-ów)

Adres miejsca dostarczenia energii
elektrycznej
[ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość]
(*)

Niepotrzebne skreślić.

___________________________
[data]

__________________________________________________
[podpis(y)]

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować E2 energia Sp z o.o. (adres korespondencyjny:
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa; tel.: 32 722 06 33; fax: +48 22 201 14 82; e-mail: bok@e2energia.pl)
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,
faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Prosimy przesłać formularz
odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną lub pocztową. Na Państwa życzenie
prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
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.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług 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 niniejszej umowy.

