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Komunikat PGE Obrót S.A. .

Zamiast zaoszczedzic, mozesz stracic

Szanowny Kliencie!

Od naszych Odbiorców qtrzymujemy liczne sygnaly, ze ich mieszkania i domy coraz

czesciej nachodza egenciha.nd!Qwi proponujacy podpisanie rzekomo korzystniejszej
umowy rJasprzedaz.energiielektrycznej. Handlowcy podaja sie jako "przedstawiciele

zakladu energetycznego~.

Informujemy zatem, ze nasza Spólka nie prowadzi zadnych dzialan polegajacych na

skladaniu wizyt domowych w celu podpisania/ub zmiany umowy zwiazanej z~ sprzedaza
energii elektrycznej.
Osoby podajace sie za "przedstawicieli zakladu energetycznego" nie reprezentuja PGE
Obrót SA

Uwaga, nadchodza! A czasem -dzwonia
Pojawiaja sie osobiscie w domach i mieszkaniach lub dzwonia. Proponuja nizsza cene
za prad. Jak sie czesto okazuje, prad tanszy jest o... 1 grosz za kWh.
Swoja oferte sKladajanajczesciej ludziom w podeszlym wieku oraz tym, którzy niezbyt
uwaznie czytaja zapróponowana im umowe.

Po dokladnej analizie umowy okazuje sie, ze "tanszy prad" jest... drozszy. Klient, który

podpisal taka umowe musi, bowiem m. in.:

* zaplacic zadziwiajaco wysoka sume za upomnienie w przypadku spóznienia sie

z uregulowaniem naleznosci za energie elektryczna

*pono?i~w.i.~k!>zekosztyza oplatyhandlowe .

*.oplacac dodatkowe uslugi, które sa zawarte w oferowanym pakiecie,

(np. ubezpieczenie zdrowotne)

Dlatego, przed podpisywaniem tego rodzaju umów przestrzegajatez w mediach
Rzecznicy Praw Konsumenta, a Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów
szczególowo bada tego rodzaju dzialania handlowców.

Mozna rozwiazac niekorzystna dla siebie umowe
Kazdemu Klientowi, który dokonal podpisania umowy w mieszkaniu przysluguje prawo
odstapienia od tej ':Imowyw ciagu 10 dni od jej podpisania.
Oswiadczenie o odstapieniu od umowy nalezy zlozyc osobiscie u sprzedawcy,z !<tórym
podpisana zostala umowa lub wyslac je listem poleconym. .
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Jak nie dac sie wprowadzic w blad?

* zapytaj, jaka firme reprezentuje handlowiec oraz sprawdz jego tozsamosc

* uwaznie przeczytaj umowe, nie podejmuj pochopnej, niekorzystnej dla siebie decyzji

* sprawdz, co sprzedawca proponuje w pakiecie oprócz energii elektrycznej

* sprawdz, jakie sa oplaty (handlowa; kara za nieterminowe wplaty; koszty zwiazane

z dodatkowymi uslugami typu ubezpieczenie)

* sprawdz, jakie sa warunki rozwiazania umowy

Masz prawo!

Pamietaj, informacja niepelna jest nieuczciwa praktyka rynkowa godzaca w Twoje

prawa. Jezeli poczujesz sie pokrzywdzony zawsze mozesz powiadomic o tym Rzecznika

Praw Konsumenta w Twojej okolicy albo wlasciwa dla Twojego miejsca zamieszkania

Delegature Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Adresy delegatur znajduja sie na stronie: http://www.uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php..
My równiez pomagamy

Wszelkich informacji na temat umów udzielamy w Biurach Obslugi Klienta
PGE Obrót SA

Adresy, numery kontaktowe do BiurObslugi Klienta oraz godziny otwarcia

poszczególnych Biur, znajdzie Pan/Pani na http://www.gkpge.pllub na fakturze.
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