Karlovarská
Plynárenská
PLNÁ MOC

Zmocněnec:
Karlovarská plynárenská s.r.o.
Jenišov 68, 360 01 Jenišov
IČ: 291 20 951 DIČ: CZ29120951
Infolinka: 840 111 284, 606 939 959
www.kvplyn.cz, e-mail: elektrina@kvplyn.cz

společnost zapsána: v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl C, vložka 26555
Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s.
č. ú.: 4818782/0800

2 7 Z G
EIC kód (zbývající znaky naleznete na Vaší faktuře za elektřinu)

Adresa OM:

Zákazník (Titul, jméno, příjmení / Název firmy):

Datum narození / IČ:

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy:

uděluje tímto plnou moc společnosti Karlovarská plynárenská s.r.o., se sídlem Jenišov 68, 360 01 Jenišov, IČ: 29120951 ke všem právním jednáním souvisejícím s procesem
změny dodavatele k výše uvedenému odběrnému místu, zejména k:
– ukončení smluvního vztahu se stávajícím Dodavatelem zemního plynu, jehož předmětem je sdružená dodávka zemního plynu nebo
dodávka zemního plynu a to včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného průběhu procesu změny
dodavatele, popřípadě ukončení smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce zemního plynu,
– uzavření Smlouvy o připojení příslušného odběrného místa Zákazníka pro odběr zemního plynu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy,
– vyžádání u stávajícího Dodavatele kopie Smluv o dodávce zemního plynu nebo Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu
uzavřených mezi stávajícím Dodavatelem a Zákazníkem,
– vyžádání u stávajícího Dodavatele nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi stávajícím Dodavatelem a Zákazníkem,
– zastupování Zákazníka při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín,186 00 Praha 8
Zákazník prohlašuje, že v případě nájemního vztahu k nemovitosti, majitel této nemovitosti souhlasí s připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě.
Zmocněnec je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele.

Dne

Za Dodavatele / Podpis, razítko

Podpis Zákazníka / Osoby oprávněné k podpisu za Zákazníka
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