Porozumienie stron
dotyczące rozwiązania Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

1. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt)
numer umowy

miejscowość

ulica

numer budynku / numer lokalu

inna cecha

____ ____ ____
2. Dane Wypowiadającego/ych (dalej Wnioskujący)

□ Konsument (osoba fizyczna, która zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)
imię i nazwisko

PESEL

rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL)
adres zameldowania

e-mail1
numer telefonu1

imię i nazwisko

PESEL

rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL)
adres zameldowania

e-mail1
numer telefonu1

adres do korespondencji (adres na jaki będzie wysłane rozliczenie końcowe)

jeśli Wnioskujący nie działa osobiście należy do wniosku załączyć oryginał pełnomocnictwa składającego wniosek.

□ Nie konsument
imię i nazwisko lub pełna nazwa
NIP

PESEL2

adres siedziby

adres do korespondencji
jeżeli inny niż siedziby

REGON

e-mail
numer telefonu

nazwa i numer w rejestrze przedsiębiorców
reprezentowany przez
imię i nazwisko

funkcja

imię i nazwisko

funkcja

3. Oświadczenie Wnioskującego
Wypowiadam umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego o numerze wskazanym w pkt. 1 Porozumienia:

□ za porozumieniem stron z dniem

_ _. _ _._ _ _

□ z datą rozwiązania działalności

□ z zachowaniem umownego okresu
_ _. _ _._ _ _ _

wypowiedzenia3

Powód rozwiązania umowy

□ zmiana stron Umowy4

□ zmiana sprzedawcy

□ rezygnacja z użytkowania paliwa

paliwa gazowego

gazowego

□ inne ____________________________

4. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości
1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem może nastąpić z zachowaniem co najmniej 7 dni od daty wpływu wniosku do SPRZEDAWCY.
2. Rozwiązanie umowy z powodu zmiany stron umowy może nastąpić przed upływem umownego okresu wypowiedzenia, tj. za porozumieniem stron, w przypadku

kiedy w okresie wypowiedzenia nowa strona zawrze ze Sprzedawcą nową umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego. W przypadku niezawarcia przez
nową stronę Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, po upływie okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy, pobór paliwa gazowego zgodnie
z zapisami Taryfy dla paliw gazowych będzie traktowany jako Nielegalne pobieranie paliwa gazowego.
3. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi pod warunkiem umożliwienia demontażu układu pomiarowego przez stronę dotychczas zawartej umowy lub po zawarciu
nowej umowy z nowym odbiorcą, który złoży Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. W przypadku niezawarcia Umowy z
nowym odbiorcą do rozliczenia końcowego przyjmowany jest stan gazomierza z dnia upływu okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy.
4. W przypadku uniemożliwienia demontażu układu pomiarowego po rozwiązaniu umowy, pobór paliwa gazowego zgodnie z zapisami Taryfy dla paliw gazowych
będzie traktowany jako Nielegalne pobieranie paliwa gazowego.

Pobierz aplikację
Szanowny Kliencie, masz pytanie?
Udzielimy odpowiedzi:
•
telefoniczne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 801 429 429
•
eBOK: ebok.gen.com.pl
•
aplikacja mobilna G.EN.
•
elektroniczna poczta e-mail: bsg@gen.com.pl

Google Play

App Store

(data i czytelny podpis Strony umowy)

Pola nieobowiązkowe.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych.
Zgodnie z Prawem energetycznym umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do Sprzedawcy.
4
W przypadku zakreślenie pola nowa strona umowy powinna wypełnić formularz Wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
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