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DOCUMENT DE DESISTIMENT

Per la present i a través de les meves dades personals, els comunico que desisteixo del meu contracte de prestació del
següent servei (indicar CUPS associat al punt de subministrament i servei del que es sol·licita desistiment):

DADES DEL CLIENT

R.M.B. – Full B-194687 – Tom 42088 – Foli 82 - NIF A-61893871 Factor Energia, S.A. Av. Diagonal 612, 08021 – Barcelona.

Formalitzat el dia:

de

de

Cognoms, Nom del Client:

NIF:

Adreça:

Núm:

Localitat:

Codi Postal:

Pis:

Província:

CUPS ELEC: E S
CUPS GAS: E S

A l’atenció de FACTOR ENERGIA, S.A., Avinguda Diagonal 612 Entresol 4a, 08021 Barcelona, fax 932097374 i adreça de correu electrònic
desistimiento@factorenergia.com.

Informació relativa al Dret de desistiment:
El Consumidor tindrà dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació alguna. El
termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.
Per exercir el dret de desistiment, podrà vostè notificar a FACTOR ENERGIA, S.A. domicili a Avinguda Diagonal núm. 612, 08021 Barcelona,
telèfon 900 850 000, Fax 932 097 374 i adreça de correu electrònic desistimiento@factorenergia.com, la seva decisió de desistir del
contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el
model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Té vostè l’opció de complimentar i enviar
electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altre declaració inequívoca a través de la nostra web
www.factorenergia.com. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu
electrònic) la recepció del desistiment. Per complir el termini de desistiment, es suficient amb que la comunicació relativa a l’exercici per
part d’aquest dret sigui enviada abans del venciment del termini corresponent.

Pel CLIENT, (Signatura i Segell)

A
900 850 000

@ atcliente@factorenergia.com

a

de
902 808 559

de
Full 9/9

