plná moc

Kategorie

Domácnost

		

Firma/Maloodběratel

Zákazník / zmocnitel
Titul

Jméno			

Příjmení			

Titul

Obchodní jméno společnosti / právnická osoba							

Datum narození
IČ		

DIČ

Zastoupená / jednající
Titul

Jméno			

Příjmení			

Titul

Funkce

Zapsaná v obchodním rejstříku
Vedeném / název soudu 							

Oddíl 			

Vložka

Obec				

PSČ

Adresa trvalého pobytu zákazníka / Adresa sídla společnosti
Ulice / č.p. / č.o							

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci Zelená elektřina s.r.o., Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 06777350, DIČ: CZ06777350, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C vložka 288728, zastoupená Grzegorz Adam Skorek, jednatel
-

-

k provedení veškerých právních jednání (včetně písemných) souvisejících se změnou dodavatele, včetně ukončení smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem plynu a/nebo
elektřiny (tzn. ukončení smlouvy o dodávkách nebo smlouvy o sdružených službách dodávky – dále jen „smlouvy“, a to zejména výpovědí, odstoupením či dohodou) pro níže
uvedené/á odběrné/á místo/a (dále jen „O.M.“) a následně též k vyžádání informace o datu ukončení dodávky od dosavadního dodavatele a k převzetí sdělení o tomto datu,
k odvolání plných mocí udělených jiným osobám přede dnem udělení této plné moci související s dodávkou plynu a/nebo elektřiny pro níže uvedené/á O.M.,
k odstoupení od smlouvy s dosavadním dodavatelem plynu a/nebo elektřiny, v případě, že dodavatel zvýšil/zvýší cenu nebo změnil /změní jiné smluvní podmínky (dále jen
„změny“), a to do 3 měsíců od data účinnosti změny, pokud dosavadním dodavatelem nebyly změny oznámeny nejpozději 30. den přede dnem jejich účinnosti (a to včetně data
účinnosti takového odstoupení), nebo do 10 dnů přede dnem účinnosti změny, pokud byly změny dosavadním dodavatelem oznámeny nejpozději 30. den přede dnem jejich
účinnosti,
k odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikaní držitele licence nebo distančním způsobem,
k podání výpovědi smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikaní držitele licence nebo distančním způsobem,
k odstoupení od smlouvy s dosavadním dodavatelem plynu a/nebo elektřiny k nejbližšímu možnému termínu v případě, že je rozhodnuto o úpadku dosavadního dodavatele,
k vyžádání si obchodních a technických údajů od stávajícího dodavatele/provozovatele distribuční soustavy pro odběrné/á místo/a zmocnitele,
k podání výpovědi smlouvy o připojení, k podání žádosti o uzavření Smlouvy o připojení a k jednání o obsahu smlouvy o připojení níže uvedeného/ch O.M. s příslušným
provozovatelem distribuční soustavy, včetně jejího uzavření.

Zmocnitel bere na vědomí, že je zmocněnec ve smyslu ust. § 443 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oprávněn zmocnit i jinou určenou osobu.

Identifikace odběrného místa/místa spotřeby
EIC
Ulice / č.p. / č.o							

Obec				

PSČ

Obec				

PSČ

EAN
Ulice / č.p. / č.o							
pro všechna odběrná místa Zákazníka
V			

Dne					

Podpis Zákazníka

