
SprawdŸ, zanim podpiszesz umowê

Coraz czêœciej otrzymujemy sygna³y i pytania od naszych Klientów, którzy czuj¹ 
siê oszukani ze wzglêdu na podpisanie niekorzystnej dla siebie umowy sprzeda¿y 
paliwa gazowego z innym ni¿ PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. sprzedawc¹.
Pamiêtaj, ¿e:   

Pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. nie 
odwiedzaj¹ Klientów w domach, a umowy sprzeda¿y gazu 

podpisujemy wy³¹cznie w placówkach naszej firmy. 

Szanowny Klienci, jeœli jednak zdarzy³a siê taka sytuacja i podpisa³eœ umowê 
poza lokalem przedsiêbiorstwa pamiêtaj, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
o ochronie praw konsumentów, w terminie 14 dni od zawarcia umowy mo¿esz od 
niej odst¹piæ.
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Jeœli podejrzewasz, ¿e zosta³eœ oszukany, skontaktuj siê z nami:     

  

Przy zawieraniu umowy poza lokalem sprzedawcy poproœ przedstawiciela 
sprzedawcy o identyfikator, który potwierdzi, ¿e reprezentuje firmê, 
na któr¹ siê powo³uje.

Biuro Obs³ugi Klienta Gdynia
ul. Obroñców Wybrze¿a 11, 
81-397 Gdynia
godziny pracy: pn.-pt. 8.00-17.00
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