
Oświadczam niniejszym, że:
  wypowiadam umowę kompleksową dostarczania / sprzedaży energii elektrycznej do ww. PPE z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

umownego. Okres wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca zawrze umowę kompleksową 
dostarczania / sprzedaży energii elektrycznej do tej samej nieruchomości lub tego samego obiektu / lokalu.

Data przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu: 
Adres punktu poboru energii elektrycznej:

Ulica, numer domu / lokalu

Kod pocztowy, miejscowość 

Numer PPE:  Licznik:  jednostrefowy    dwustrefowy    trójstrefowy
Odczyt licznika na dzień przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:

Strefa I  kWh                   Strefa II  kWh                  Strefa III   kWh

W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę ją:

  przekazać na rachunek bankowy o numerze: 

  zaliczyć na poczet należności na konto klienta o numerze ewidencyjnym: 

 Ulica, numer domu/lokalu 

 Kod pocztowy, miejscowość 
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WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO
wraz z wzorem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

Dane Odbiorcy wypowiadającego umowę
Imię

Nazwisko

i/lub nazwa

Numer ewidencyjny odbiorcy

PESEL1

NIP2

Telefon kontaktowy3

Adres e-mail3

Adres korespondencyjny3

Ulica, numer domu / lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj
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Czytelny podpis osoby przekazującej                        Miejscowość, data Czytelny podpis osoby przejmującej (imię i nazwisko)

 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

1. Dotyczy przekazującego nieruchomość / obiekt / lokal.
2. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych 

danych osobowych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z wykonaniem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym 
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
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