Pouczenie
o odstąpieniu od Umowy
1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jeśli Umowa dotarła później, to
od daty doręczenia.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie korespondencyjnej, przesyłając na adres:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, że poinformują nas Państwo listownie, zgodnie z trybem
wskazanym w punkcie 3 o wykonaniu prawa do niego przed upływem terminu określonego w punkcie 2.

Skutki odstąpienia od Umowy
Skutkiem odstąpienia od Umowy może być zaprzestanie dostarczania do Państwa Paliwa gazowego przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o., jeżeli było dostarczane przed datą odstąpienia.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy
Dane Klienta/ów:
..........................................................................

Imię i nazwisko

..........................................................................

.............................................................
(Miejscowość, data)

PESEL Klienta/ów

Adres Miejsca odbioru:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

..........................................................................

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Ulica, nr domu, nr mieszkania

..........................................................................
Kod pocztowy i miejscowość

..........................................................................
Numer ID punktu wyjścia

..........................................................................
Numer telefonu

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa
gazowego zawartej w dniu ………………………… . Wiąże się to z zaprzestaniem dostarczania Paliwa gazowego
przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz, w przypadku braku wyboru innego Sprzedawcy i skutecznej realizacji
procesu zmiany sprzedawcy, spowoduje wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do ww. miejsca odbioru, jeżeli
było dostarczane przed datą odstąpienia.
Równocześnie wypowiadam/wypowiadamy* udzielone TAURON Sprzedaż sp. z o.o. pełnomocnictwo związane
z tą Umową, jeżeli takie zostało udzielone. TAURON Sprzedaż sp. z o.o., jest uprawniona do zakończenia procesu
powrotu Klienta do poprzedniego Sprzedawcy Paliwa gazowego w zakresie dostarczania Paliwa gazowego.

Data

Podpis Klienta/ów

* Niepotrzebne skreślić.
TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Krakow, NIP 6762337735, REGON: 120378027, Kapitał zakładowy: 479.029.800,00 zł; Rejestracja: Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270491

