
 

 
  

 
 

 

  
    

    
Jesteśmy w kontakcie  

 

energa.pl 
załatwiaj swoje sprawy  
przez Internet! 

 

555 555 555 
koszt połączenia z infolinią wg stawek  
Twojego operatora telefonicznego  
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Wypowiedzenie umowy kompleksowej  
z wnioskiem o demontaż licznika

ODBIORCA

data, czytelny podpis (imię i nazwisko) 
odbiorcy albo reprezentanta

Dane odbiorcy:

imię i nazwisko albo nazwa  

PESEL albo NIP

    nr klienta

Tryb rozwiązania umowy: 

   za porozumieniem stron. Proponuję datę demontażu licznika [1]:    

   z miesięcznym okresem wypowiedzenia [2]

   z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zgodnie z OWU lub umową wynosi    miesięcy [3]

Adres obiektu:

         nr domu 

kod pocztowy 

   

    

    

nr lokalu   

 poczta   

ulica

miejscowość

nr licznika, PPE albo PPG*

licznik jest zainstalowany:                      w miejscu ogólnodostępnym                            wewnątrz lokalu

      punkt poboru energii elektrycznej (PPE)          punkt poboru gazu (PPG)

Adres, na który chcę otrzymać rozliczenie końcowe:

         nr domu 

kod pocztowy 

    

    

nr lokalu   

 poczta   

imię i nazwisko albo nazwa

ulica

miejscowość

                    jak adres PPE albo PPG                                  inny (poniżej)

* nr licznika lub PPE lub PPG znajdziesz na drugiej stronie faktury
[1]  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga zgody ENERGA-OBRÓT S.A. W przypadku braku zgody umowa będzie rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego 

w OWU lub umowie. Proponowana data demontażu licznika nie może być wcześniejsza niż 14 dni od kiedy ENERGA-OBRÓT S.A. otrzyma wypowiedzenie.
[2] Dotyczy konsumentów. Umowa będzie rozwiązana ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca od kiedy ENERGA-OBRÓT S.A. otrzyma wypowiedzenie.
[3] Dotyczy przedsiębiorców. Umowa będzie rozwiązana ze skutkiem na koniec roku od kiedy ENERGA-OBRÓT S.A. otrzyma wypowiedzenie.

Wypowiadam umowę kompleksową nr   

         nr telefonu      

Pamiętaj
Odbiorca ma obowiązek umożliwić demontaż licznika i zapłacić należności, które wynikają z rozliczenia końcowego.
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