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1. Oświadczam, iż świadomie zawarłem na  miesięcy Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego z ONE  S.A.

(dalej Umowa) oraz, że otrzymałem jeden egzemplarz Umowy wypełniony i podpisany przez pełnomocnika ONE S.A., ul. 
Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, a także, że zapoznałem się i akceptuję treść Umowy.

2. Oświadczam, że przy zawarciu Umowy udzieliłem pełnomocnictwa ONE S.A. m. in. do wypowiedzenia Umowy
kompleksowej mojemu dotychczasowemu sprzedawcy Paliwa gazowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania mnie
przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w ramach realizacji Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.

3. Oświadczam, że przy zawarciu Umowy otrzymałem egzemplarz Ogólnych Warunków Umowy kompleksowej
dostarczania Paliwa gazowego.

4. Oświadczam, że przed zawarciem Umowy zostałem poinformowany, że jako konsument, który zawarł Umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), mogę w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny
i bez ponoszenia kosztów. Odbiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie 
o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku
odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy, Umowę uważa się za 
niezawartą. 

5. Oświadczam, że otrzymałem Wzór odstąpienia od Umowy oraz Pouczenie.

6. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że warunkiem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa gazowego przez ONE  S.A. jest
rozwiązanie przeze mnie umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą Paliwa gazowego. Oświadczam

jednocześnie, iż zostałem poinformowany, że zawarcie Umowy z ONE  S.A. spowoduje rozwiązanie wcześniej zawartej
przeze mnie Umowy w zakresie dostarczania Paliwa gazowego z innym sprzedawcą dla Punktu Poboru Paliwa
gazowego wskazanego w Umowie.

7. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż rozwiązanie Umowy zawartej na czas określony z poprzednim sprzedawcą
może wiązać się z koniecznością zapłaty temu sprzedawcy opłaty związanej z przedwczesnym jej rozwiązaniem.

8. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż zawarłem Umowę na czas określony i w przypadku wypowiedzenia Umowy

na czas określony przeze mnie lub przez ONE S.A. z mojej winy, po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, mogę zostać

obciążony przez ONE S.A. Opłatą Jednorazową w wysokości wynikającej z pomnożenia  17 zł przez liczbę pełnych
miesięcy, o ile została skrócona Umowa zawarta na czas określony.

9. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż ONE S.A. nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z PGNiG S.A. lub
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (ani z żadną inną ze spółek z grupy kapitałowej PGNiG S.A.). Oświadczam, że
została mi przekazana kopia zbioru praw konsumenta sporządzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we
współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz zostałem poinformowany, iż zbiór ten został
zamieszczony na stronie internetowej www.onesa.pl.

10. Oświadczam, że w procesie zawarcia Umowy z ONE S.A. zostałem poinformowany

o przysługujących mi prawach, uzyskałem niezbędne informacje oraz zapoznałem się z przedstawionymi mi
dokumentami.

11. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że po upływie czasu określonego    miesięcy, Umowa może ulec
przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że w okresie od zawarcia Umowy do 45 dni przed upływem okresu
obowiązywania Umowy złożę oświadczenie o braku zgody na przedłużenie Umowy.

12. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że po rozwiązaniu Umowy z ONE S.A., jestem zobowiązany zawrzeć Umowę
z innym sprzedawcą. Pobór Paliwa gazowego bez zawartej Umowy może zostać zakwalifikowany przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.) jako nielegalny pobór Paliwa gazowego.

13. Oświadczam, że przed zawarciem Umowy, pełnomocnik ONE S.A., okazał mi stosowne pełnomocnictwo, potwierdzające

jego umocowanie do podpisania Umowy w imieniu i na rzecz ONE S.A.

Podpis Odbiorcy: ……………..………………………..……… 
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