Národní energie a.s. IČO: 09782885 DIČ: CZ09782885
Se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 8479 u Krajského soudu v Brně.

Plná moc
pro zajištění změny dodavatele elektrické energie / plynu
Zmocnitel:
Jméno a příjmení / obchodní firma						

Narozen / IČO:

Bytem/ sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku/ jiné evidenci pod sp. zn [•] u [soud], za něhož jedná [jméno], [funkce]
tímto zplnomocňuje
Zmocněnce:
Národní energie a.s., IČO: 09782885, DIČ: CZ09782885, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná
v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 8479 u Krajského soudu v Brně
aby Zmocnitele zastupoval při veškerých právních jednáních souvisejících se změnou dodavatele elektrické energie/plynu do odběrných míst Zmocnitele:
Adresa odběrného místa				
Ulice a č.p.

Město:

EAN /EIC

PSČ:

Zmocněnec je ve vztahu k uvedeným odběrným místům zejména oprávněn jménem Zmocnitele:

•

ukončit smluvní vztah Zmocnitele s dosavadním dodavatelem elektřiny / plynu, jehož předmětem je dodávka
elektřiny / plynu

•

ukončit smluvní vztah Zmocnitele s dosavadním provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je zajištění služby distribuční soustavy

•
•

uzavřít smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční sítě

•

vyžádat u dosavadního dodavatele elektřiny / plynu a dosavadního provozovatele distribuční soustavy kopie
smluv uzavřených mezi těmito subjekty a Zmocnitelem, včetně všech dodatků, jakož i veškeré informace či
podklady nutné pro řádnou realizaci změny dodavatele elektřiny / plynu anebo změny provozovatele distribuční
soustavy – zejména nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů a podmínky ukončení smluvních vztahů

•

zastupovat Zmocnitele při registraci v informačním systému operátora trhu s elektřinou, společnosti OTE, a.s.,
IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, a při jednání s operátorem trhu v souvislosti se změnou
dodavatele elektřiny

•

vzít zpět jakékoliv právní jednání učiněné v souvislosti se změnou dodavatele elektřiny / plynu anebo změny
provozovatele distribuční soustavy

•

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe další zástupce, aby v mezích této plné moci a v zájmu Zmocnitele
byli za něj oprávněni dále jednat.

odvolat plné moci vystavené Zmocnitelem dosavadnímu dodavateli elektřiny / plynu v souvislosti s uzavřením
smlouvy o dodávce elektřiny / plynu

V

dne

Zmocnění přijímám.
Jméno/Název společnosti
jméno, funkce
Razítko + podpis

TELEFON

800 48 48 48

zmocnitel

EMAILOVÁ ADRESA

info@narodnienergie.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

www.narodnienergie.cz

