OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY
sprzedaży energii elektrycznej

kompleksowej dostarczania gazu ziemnego

1. DANE KLIENTA
Imię i nazwisko lub nazwa ﬁrmy

Numer klienta

NIP¹

KRS / PESEL²

Adres zamieszkania / siedziby
Ulica

Nr domu / lokalu

Dane kontaktowe
Numer telefonu

E-mail

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane adresowe do wysyłki faktury rozliczenia końcowego jeżeli inne niż zamieszkania / siedziby
Ulica
Nr domu / lokalu Kod pocztowy

Miejscowość

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU, W KTÓRYM NASTĘPUJE DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ / GAZU ZIEMNEGO
Numer umowy

Numer PPE / PPG³

Ulica

Nr domu / lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

3. OŚWIADCZENIE KLIENTA
3.1. Rozwiązuję Umowę o numerze wskazanym w pkt. 2 na podstawie której następuje dostarczanie energii elektrycznej / gazu ziemnego do obiektu wskazanego w pkt. 2,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie, liczonego w miesiącach ze skutkiem na dzień

.

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich należności wobec EWE, wynikających z rozwiązanej Umowy, której dotyczy niniejsze oświadczenie, w tym za
dostarczoną energię elektryczną / gaz ziemny, na podstawie wskazań licznika energii / gazomierza w chwili wykonania ostatecznego odczytu.
3.2. W przypadku umowy zawartej przez więcej niż jednego odbiorcę wypowiedzenie powinno być podpisane przez wszystkich odbiorców, lub powinny zostać załączone
pełnomocnictwa od wszystkich odbiorców uprawniające do rozwiązania umowy.
3.3. Składając wypowiedzenie, jestem świadomy, iż EWE może być uprawniona do naliczenia kary umownej/odszkodowania zgodnie z postanowieniami umowy
w przypadku jej wypowiedzenia przed terminem, na jaki została zawarta.

4. POWODY WYPOWIEDZENIA UMOWY⁴
sprzedaż nieruchomości, utrata prawa do lokalu⁵,
cesja⁶,
zakończenie działalności,
zmiana sprzedawcy paliwa gazowego / energii elektrycznej,
rezygnacja z paliwa gazowego/energii elektrycznej (przestawienie na inne paliwo, jakie?)

,

inne (prosimy wymienić)

.
Data i czytelny podpis Wypowiadającego

¹ dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku spółek cywilnych należy podać NIP wspólników oraz spółki
² PESEL dotyczy osób ﬁzycznych i wspólników spółek cywilnych. KRS dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
³ w przypadku wypowiedzenia większej liczby punktów należy wypisać je po przecinku lub wypełnić załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia
⁴ wypełnienie jest dobrowolne, natomiast podanie przyczyn wypowiedzenia może wypłynąć na odstąpienie przez EWE od naliczenia kary umownej/odszkodowania zgodnie z postanowieniami umowy
⁵ należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę prawa do lokalu, sprzedaż nieruchomości lub zakończenie działalności
⁶ w przypadku przepisania umowy na nowego Odbiorcę, prosimy dodatkowo o wypełnienie formularza dotyczącego cesji
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