PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný(-á)

(vyplňte v případě zmocnění fyzickou osobou)

Titul, jméno, příjmení:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Datum narození:

IČ:

Právnická osoba

(vyplňte v případě zmocnění právnickou osobou)

Obchodní firma / název:

Sídlo – Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Zapsána v Obchodním rejstříku u

soudu v:

oddíl:

vložka:

IČ:
Zastoupena:

Jméno, příjmení:
Funkce:

Zastoupena:

Jméno, příjmení:
Funkce:

tímto uděluji(-e) plnou moc Obchodníkovi
innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, zápis v OR: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583



pro komoditu:

zemní plyn



elektřina

(prosím zaškrtněte)

– k provedení veškerých právních jednání (včetně písemných) souvisejících se změnou dodavatele, včetně ukončení stávajícího smluvního vztahu
uzavřeného s dosavadním dodavatelem komodity/komodit (tzn. ukončení smlouvy o dodávkách nebo smlouvy o sdružených službách dodávky
(dále jen „smlouvy“), a to zejména výpovědí, odstoupením či dohodou pro níže uvedené odběrné místo/uvedená odběrná místa a následně
též k vyžádání informace o datu ukončení dodávky od dosavadního dodavatele a k převzetí sdělení o tomto datu;
– k provedení veškerých právních jednání (včetně písemných) souvisejících se změnou dodavatele, včetně ukončení smluvního vztahu uzavřeného
se zprostředkovatelem, na jehož základě je oprávněn zprostředkovat uzavření smlouvy, a to zejména výpovědí, odstoupením či dohodou (pro níže
uvedené odběrné místo/uvedená odběrná místa 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 komodity/komodit pro níže uvedené
odběrné místo/uvedená odběrná místa;
– k odstoupení od smlouvy s dosavadním dodavatelem komodity/komodit v případě, že dosavadní 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 určení 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 podnikání držitele licence nebo distančním způsobem v zákonné lhůtě;
– k podání výpovědi smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence nebo distančním způsobem podle § 11a odst. 3
energetického zákona;
– k odstoupení od smlouvy s dosavadním dodavatelem komodity/komodit/zprostředkovatelem v případě, vstoupí-li dosavadní dodavatel/
zprostředkovatel do insolvenčního řízení a/nebo je-li v úpadku, k nejbližšímu možnému termínu;
– k vyžádání si obchodních a technických údajů od stávajícího dodavatele/provozovatele distribuční soustavy pro níže uvedené odběrné místo/
uvedená odběrná místa;
– k jednání se stávajícím dodavatelem komodity/komodit pro níže uvedené odběrné místo/uvedená odběrná místa souvisejícím s pokračováním
dodávky komodity/komodit do níže uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných míst;
– k podání výpovědi Smlouvy o připojení, k podávání žádosti o uzavření Smlouvy o připojení a k jednání o obsahu Smlouvy o připojení níže
uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných míst s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, vč. jejího uzavření.
Zpětvzetí výpovědi: V případě, že byla na Smlouvě podána výpověď, beru v plném rozsahu zpět výpověď Smlouvy, kterou mám uzavřenou
s Obchodníkem pro níže uvedená odběrná místa a uvádím, že požaduji pokračovat ve Smlouvě s Obchodníkem na dodávku energií do níže
uvedených odběrných míst.

Identifikace odběrného místa / místa spotřeby (například dle faktury)
EAN (elektřina):

|8|5|9|1|8|2|4| | | | | | | | | | | |

EIC kód (zemní plyn): | 2 | 7 | Z | G | | | | | | | | | | | | |

Číslo odběrného místa:
Číslo odběrného místa:

Místo pro Váš
podpis

UN_PMZD_180901

Obec, ulice, č. pop./orient, PSČ:
Místo a datum podpisu Zákazníka:

Podpis Zákazníka

