PLNÁ MOC
Kategorie

Domácnost (D)

Firma/Maloodběratel (C)

ZÁKAZNÍK (dále jen „Zmocnitel“)
Titul, jméno, příjmení / Firma:
DIČ:

Datum narození / IČ:

Telefon:

E-mail:
Statutární orgán:

Zastoupen:

plná moc:

ze zákona:

E-mail:

Telefon:

ADRESA TRVALÉHO POBYTU / MÍSTA PODNIKÁNÍ / SÍDLA
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

č.o.:

Zapsaná v obchodním rejstříku:
Soud:

Oddíl:

Vložka:

Uděluje tímto plnou moc
zmocněnci – obchodní společnosti Česká Regionální Energetika a.s., se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ: 04549295, DIČ: CZ04549295, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3507 (dále jen „Zmocněnec“)
ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny a/nebo plynu společností Česká Regionální Energetika a.s. na základě uzavřené smlouvy se společností Česká
Regionální Energetika a.s., zejména:
•
k vyžádání smluvních, obchodních a technických údajů od stávajícího dodavatele a provozovatele distribuční soustavy (dále jen „Dožádaná osoba“), především pak
k vyžádání sdělení o době trvání smluvních vztahů se stávajícím dodavatelem, resp. datu ukončení dodávky elektřiny a/nebo plynu, výpovědních lhůtách, EAN/EIC,
veškerých podmínkách dodávek elektřiny a plynu, jakož i k převzetí takového sdělení; Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce i pro případ, že poskytnutí informací Dožádanou
osobou bude zpoplatněno v souladu se smluvními podmínkami sjednanými mezi Zmocnitelem a Dožádanou osobou, a žádá tímto Dožádanou osobu, aby byl takový
případný poplatek účtován v souladu se sjednanými smluvními podmínkami přímo Zmocniteli;
k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem elektřiny a/nebo plynu pro níže uvedené/á odběrné/á místo/a (tj. k ukončení stávajícího smluvního
•
vztahu s dosavadním dodavatelem elektřiny a/nebo plynu zejména výpovědí, odstoupením, dohodou či oznámením o rozhodnutí Zmocnitele neprodloužit smluvní vztahy
se stávajícím dodavatelem);
k odvolání plných mocí udělených jiným osobám – související s dodávkou komodity pro níže uvedené/á odběrné/á místo/a;
•
k uzavření/změně/ukončení smlouvy o připojení níže uvedeného/ých odběrného/ých míst/a s provozovatelem distribuční soustavy;
•
k uzavření/změně/ukončení smlouvy o připojení elektronickou formou.
•

Plnou moc uděluje zákazník pro

Odběrné místo s EAN
Odběrné místo s EAN
Odběrné místo s EAN
Odběrné místo s EIC
Odběrné místo s EIC
Odběrné místo s EIC
Pro všechna odběrná místa zákazníka

Zmocnitel tímto bere na vědomí, že Zmocněnec je ve smyslu ust. § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ustanovit si za sebe
zástupce, kterým může být osoba fyzická nebo právnická.
Plnou moc lze odvolat písemně, nikoliv telefonicky, na shora uvedené adrese společnosti Česká Regionální Energetika a.s. Zároveň se uděluje plná moc s odkládací podmínkou,
kterou je případné obnovení smlouvy s původním dodavatelem, a to stejného obsahu jako je tato plná moc.

V

Dne

Podpis Zmocnitele
zde podepsat

zde podepsat
ZMOCNĚNÍ PŘIJÍMÁM

Podpis Zmocněnce
Zbyněk Zajíc
Statutární ředitel společnosti Česká Regionální Energetika a.s.

