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Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

(dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki 
cywilnej) 

  
 
 
 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
  

G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o.  
ul. St. Dorczyka 1 
62-080 Tarnowo Podgórne  
e-mail: gen@gen.com.pl  

  
  
  
  
  

  
Ja/My _____________________________ zamieszkały (-li) _____________________________, oświadczam ( y), że zgodnie 

z art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) odstępuję (-emy) 

od umowy nr  _____________________________ zawartej z G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. w dniu  

_____________________________, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 

  
  
  
Podstawa prawna: art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.) 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej zawierająca umowę 
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, niemającą charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej 
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni liczonych od dnia 
jej zawarcia.  
  
  
  

 
  Odbiorca  

 (data i czytelny podpis)  

  
  
Pouczenie o odstąpieniu 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, 
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muszą Państwo poinformować nas tj. G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy 
w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą na nasz adres.   


