PLNÁ MOC
Číslo Zmluvy
Značka
Zákazník (ďalej tiež „Splnomocniteľ“)
Titul pred

Dátum
narodenia

Meno

Priezvisko

Titul za

Spoločnosť

IČO

Zastúpená
Funkcia
TRVALÉ BYDLISKO / SÍDLO FIRMY
Ulica
Časť obce

Č. p.

Č. o.

Obec

PSČ

tímto uděľuje plnú moc
spoločnosti (ďalej tiež „Splnomocnenec“)
Názov firmy

SLOVAKIA ENERGY, s. r. o.

Sídlo

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

IČO

36807702

DIČ

2022427077

IČ DPH

SK2022427077

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.47040/B

a to za účelom zastupovania v právnych úkonoch smerujúcich k vykonaniu zmeny dodávateľa tak, aby sa dodávateľom do nižšie uvedeného odberného miesta stal Splnomocnenec.
Za týmto účelom je Splnomocnenec oprávnený najmä:
1. Ukončiť zmluvný vzťah, založený zmluvou o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu, ktorú Splnomocniteľ uzatvoril s tretími osobami a predovšetkým s doterajším dodávateľom elektriny alebo zemného plynu;
2. Podať žiadosť o pripojenie nižšie uvedených odberných miest k príslušnej distribučnej sústave a k všetkým právnym úkonom, ktoré s tým súvisia;
3. Požadovať a prijímať akékoľvek informácie, súvisiace so zmluvou o dodávke elektriny alebo zemného plynu, ktorú Splnomocniteľ uzatvoril s tretími osobami alebo s doterajším dodávateľom a ktoré súvisia s ktorýmkoľvek odberným miestom, v ktorejkoľvek takej zmluve špecifikovaným, vrátane informácie o dobe trvania zmluvného vzťahu,
či uvedenia dňa, ku ktorému zmluvný vzťah končí;
4. Realizovať všetky ďalšie právne úkony, ktoré s procesom zmeny dodávateľa súvisia a to všetko v súlade so zmluvou o združených dodávkach elektriny alebo zemného
plynu, príslušnými právnymi predpismi a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete.

Špecifikácia odberného miesta

Obec / mesto
podpisu

Splnomocniteľ
(Zákazník)

Elektrina

Plyn

Odberné miesto EIC/POD

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.
Jiří Koudela
(zástupca SLOVAKIA ENERGY, s. r. o.
na základe plnej moci)

dňa

Splnomocnenec
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