PLNÁ MOC

Jméno, příjmení / název:
Adresa:
Datum narození / IČ:
Zastoupen:
OM:

27ZG

Adresa OM:

tímto zplnomocňuji společnost
Energie2, a.s.
se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16631
aby jménem zmocnitele vykonala veškeré právní úkony a právní jednání související s procesem volby a změny dodavatele elektřiny do všech odběrných míst zmocnitele uvedených v této plné moci (dále též „OM“) tak, aby se dodavatelem elektřiny do těchto odběrných míst stal zmocněnec,
zejména aby jménem zmocnitele řádně ukončila (oznámením, výpovědí, dohodou nebo odstoupením) příslušné Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny a/nebo Smlouvy o dodávce elektřiny se všemi dodavateli elektřiny do těchto odběrných míst mimo zmocněnce a aby v této souvislosti vyžádala u stávajících dodavatelů a přijala od nich informace o datu ukončeni dodávky elektřiny v připadě vypovědi závazku ze smlouvy nebo
odstoupeni od smlouvy. Dále zmocněnce výslovně zmocňuji k veškeré komunikaci se stávajicími dodavateli elektřiny do předmětných odběrných
míst, zejména pak k vyžádání si a přijímání jakýchkoliv informací a písemností nezbytných ke změně dodavatele shora nebo s ní jinak souvisejících,
včetně informací a písemností o obsahu mých dosavadnich smluvnich vztahů s těmito dodavateli, zejména pak o datu jejich ukončeni. Dále zmocněnce výslovně zmocňuji k veškerým dalším právním jednáním (vč. ukončení, uzavření a sjednání změn smluv o distribuci, o připojení apod.) a komunikaci, souvisejícími s volbou a změnou dodavatele shora, a to ve vztahu ke všem dotčeným subjektům (vč. distribučních společností, dodavatelů
energií a operátora trhu).
V případě, že by v procesu změny dodavatele shora můj stávajici dodavatel elektřiny podal žádost o pozastaveni procesu změny dodavatele dle
ust. § 36 odst. 2 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném zněni (dále jen „Vyhláška“), zmocňuji tímto zmocněnce, aby mým
jménem učinil písemné prohlášení v souladu s ust. § 37 odst. 3 Vyhlášky, že i nadále trvám na změně mého stávajiciho dodavatele elektřiny tak, aby
se mým dodavatelem elektřiny stal zmocněnec. Pokud došlo ke dni podání takové žádosti k platnému právnímu jednání, směřujícímu k řádnému
ukončení poslední platné Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo Smlouvy o dodávce elektřiny, kterou jsem uzavřel se zmocněncem pro odběrné místo, kterého se proces změny dodavatele týká, zmocněnec tím není vázán.

Za Odběratele:

Za Dodavatele: Mgr. Dávid Vlnka, místopředseda představenstva

Datum a místo:

Datum a místo:
Zmocnění přijímám

