PLNÁ MOC - PLYN

Jméno, Příjmení, Titul / Obchodní firma:
Datum narození / IČO, DIČ:
Bydliště / korespondenční adresa / Sídlo:
(„Zmocnitel“)
tímto zmocňuje držitele licence na obchod s elektřinou
EFG Green energy s.r.o., se sídlem na adrese Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 09200347,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 332451.

(„Zmocněnec“)
aby dle svého uvážení zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, učinil veškerá právní jednání a
podniknul jakékoli další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem vyžadované v souvislosti s
níže uvedeným.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

učinit veškerá právní jednání a podniknout jakékoli další kroky související se změnou dodavatele plynu do
níže specifikovaného odběrného místa, resp. místa Zmocnitele, včetně ukončení smluvního vztahu se stávajícím
dodavatelem plynu (zejména odstoupením, výpovědí nebo dohodou);
vyžádat si veškeré potřebné údaje od stávajícího dodavatele, příslušného provozovatele distribuční
(přepravní) soustavy a držitele licence na činnosti operátora trhu s plynem v souvislosti s níže uvedeným
odběrným místem, resp. místy Zmocnitele;
jednat s dosavadním dodavatelem plynu v souvislosti s případným pokračováním dodávky elektřiny do níže
uvedeného odběrného místa, resp. míst Zmocnitele;
podat žádost o uzavření smlouvy o připojení níže uvedeného odběrného místa, resp. míst
Zmocnitele k příslušnému provozovateli distribuční (přepravní) a jednat o obsahu takové smlouvy;
provést veškerá potřebná právní a faktická jednání a kroky potřebné k provedení změny dodavatele plynu
do níže uvedeného odběrného místa, resp. míst Zmocnitele vůči držiteli licence na činnosti operátora
trhu s plynem a v systému držitele licence na činnosti operátora trhu s plynem;
ustanovit si za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně;
přijmout jakákoli další rozhodnutí, vzít na vědomí jakékoli další skutečnosti a vyhotovit, podepsat a
podat jakékoliv listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše
uvedeným.

Specifikace odběrného místa Zmocnitele:
Adresa odběrného místa
(Ulice, Číslo popisné / orientační, Obec, Část obce a PSČ)

EIC

Tato plná moc byla udělena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy
České republiky.
V

dne

Zmocnitel:

Jméno osoby jednající za Zmocněnce: Ing. Petr Voltr
Funkce: Projektový manažer
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