
 
 

*Dotyczy tylko konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów 
wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności 
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

Załącznik nr 3 do Umowy nr ………. 
Formularz odstąpienia od Umowy* 

 

 
Adresat: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 
 
Ja ________________________________________ (imię i nazwisko Odbiorcy), 
 
niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
 
Data zawarcia umowy ___________________________________ 

Imię i nazwisko Odbiorcy _________________________________  

Adres Odbiorcy _________________________________________ 

Podpis Odbiorcy ________________________________________ 

Data __________________________________________________ 

 

Prawo odstąpienia 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 nas na piśmie pod rygorem nieważności 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo należy przesłać na 
adres: 
 
 ENERGA-OPERATOR S.A., Biuro Obsługi Sprzedawców, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 
 
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. 
 
Skutki odstąpienia od Umowy 
 
Z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w kolejnym akapicie poniżej, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy 
zwracamy 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.  
 
 
Natomiast, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej 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. 
 
Skorzystanie z prawa odstąpienia od niniejszej Umowy po dacie rozpoczęcia świadczenia Usług dystrybucji przez OSD, 
spowoduje zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej do Państwa lokalu/obiektu poprzez demontaż układu pomiarowo-
rozliczeniowego. W takim przypadku umowę uznaje się za niezawartą, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta. 
 
 


