PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná/ý:

Jméno a příjmení/obchodní firma, název:

Datum narození/IČ:
Bydliště/sídlo:
Zastoupen:
(dále jen „zmocnitel“)
zplnomocňuji tímto společnost Czech Energy s.r.o.,
se sídlem Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 272 64 491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21453 (dále jen „zmocněnec“) k těmto právním úkonům a činnostem souvisejícím
se změnou dodavatele zemního plynu pro níže uvedená odběrná místa (dále OM):
1) Ukončit smluvní vztah s dosavadním dodavatelem zemního plynu a v této souvislosti učinit veškeré nutné úkony,
včetně práva obdržet veškeré související údaje a informace od dosavadního dodavatele či jakékoli jiné osoby potřebné pro provedení změny dodavetele, včetně osobních údajů či důvěrných informací týkajících se mé osoby (tj.
např. údaje o uzavření mé stávající smlouvy, o zahájení dodávek, o ukončení dodávek, o ukončení platnosti stávající smlouvy, údaje o datu, k němuž nejpozději je nutno učinit vůči stávajícímu dodavateli právní jednání směřující
k ukončení smlouvy, apod.).
2) Uzavřít Smlouvu o distribuci zemního plynu s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy a provést veškeré
právní úkony spojené se změnou dodavatele zemního plynu.
3) Podat Žádost o uzavření/ukončení smlouvy o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo o změnu spotřebičů
dle platných obecně závazných právních předpisů a uzavřít/ukončit mým jménem smlouvu o připojení k distribuční
soustavě s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy.
4) Učinit, mimo výše uvedeného, i jakékoli jiné úkony či vykonat jiné činnosti, jež zmocněnec podle svého uvážení
bude považovat za nezbytné pro účely provedení změny dodavatele zemního plynu.

EIC kód:

Číslo OM:

Číslo plynoměru:

Adresa OM:
Více OM

V

dne

Zmocnitel:

Zmocněnec:
Toto zmocnění přijímám v plném rozsahu.

Podpis zmocnitele: ...........................................................

Podpis zmocněnce: ...........................................................................

Czech Energy s.r.o. – společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 21453, držitel licence na obchod s plynem č. 241432727
Czech Energy s.r.o., Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republik
IČ: 272 64 491, DIČ: CZ27264491

