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Formulário de informação sobre
o direito de livre resolução

Direito de livre resolução
O consumidor tem o direito de livre resolução do presente contrato no prazo de 14 dias de
calendário, sem necessidade de indicar qualquer motivo. O prazo para exercício do direito de
livre resolução expira 14 dias a contar do dia seguinte ao dia da celebração do contrato. A fim
de exercer o seu direito de livre resolução, tem de nos comunicar (dirigindo-se à Logica Energy,
Lda, situada na Rua da Costinha, 24 R/C A, Bolada, 4820-840 Rego - Celorico de Basto) a sua
decisão de resolução do presente contrato por meio de uma declaração inequívoca (por
exemplo, carta enviada pelo correio, fax ou correio eletrónico). Pode utilizar o modelo de
formulário de resolução, mas tal não é obrigatório. Para que o prazo de livre resolução seja
respeitado, basta que a sua comunicação referente ao exercício do direito de livre resolução
seja enviada antes do termo do prazo de resolução.

Efeitos da livre resolução
Em caso de resolução do presente contrato, ser-lhe-ão reembolsados todos os pagamentos
efetuados, sem demora injustificada e, em qualquer caso, o mais tardar 14 dias a contar da data
em que formos informados da sua decisão de resolução do presente contrato. Efetuamos esses
reembolsos usando o mesmo meio de pagamento que usou na transação inicial, salvo acordo
expresso em contrário da sua parte; em qualquer caso, não incorre em quaisquer custos como
consequência de tal reembolso. Se tiver solicitado que o fornecimento de eletricidade comece
durante o prazo de livre resolução, pagar-nos-á um montante razoável proporcional ao que lhe
foi fornecido até ao momento em que nos comunicou a sua resolução do presente contrato, em
relação ao conjunto das prestações previstas no contrato.

Para:
Nome: Logica Energy, Lda
Endereço: Rua da Costinha, nº24 R/C A, Bolada, 4820-840 Rego – Celorico de Basto
Pela presente comunico que resolvo o meu contrato de fornecimento de energia elétrica,
celebrado em __ /__ /____.

Solicitado/recebido em : __ /__ /____
Nome do titular do Contrato:_____________________________________________________
Endereço do titular do Contrato: __________________________________________________
NIF do titular do Contrato: _______________________________________________________
Código do Ponto de Entrega (CPE): _________________________________________________

Data: __/__/____ Assinatura: ____________________________________________________

