PLNÁ MOC
ZÁKAZNÍK SEGMENTU PLYN – PODNIKATELÉ
OBCHODNÍK
ČEZ Prodej, a.s.

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s plynem: 241734602; číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | Zákaznická linka 800 810 820

Já, níže podepsaný

__________________________________________________________________________________________________,

datum narození

__________________________________________________________________________________________________,

jednající za

__________________________________________________________________________________________________,

místo podnikání/sídlo __________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________,

zapsaná v		

________________________________________________,

IČO

DIČ

________________________________________________,

uděluji tímto plnou moc společnosti ČEZ Prodej, a.s., sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 27 23 24 33, DIČ: CZ27232433, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581, ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek plynu touto společností na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky plynu do odběrného místa
EIC

Vyplňuje se pouze při přepisu OM mezi zákazníky, kdy na daném OM byl již u původního zákazníka dodavatel energií ČEZ Prodej







__________________________________, zejména:
k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem plynu pro toto odběrné místo;
k zjištění údajů ze stávající smlouvy – např. EIC, doby trvání a data ukončení smlouvy, výpovědní lhůty;
k uzavření /ukončení smlouvy o připojení tohoto odběrného místa s provozovatelem distribuční soustavy;
k uzavření/změně/ukončení smlouvy o připojení elektronickou formou;
ke všem úkonům směřujícím k vypovězení smlouvy v souladu s § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona, v platném znění.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji na svou čest, že:
	jsem

vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází předmětné OM, jsem oprávněn užívat tuto nemovitost a také odběrné zařízení, které se na
této nemovitosti nachází

	mám

jiný řádný právní důvod užívání odběrného zařízení, jakož i nemovitosti, ve které se nachází předmětné OM a/nebo mám souhlas
vlastníka této nemovitosti k uzavření této smlouvy o připojení

V případě, že nejste původním zákazníkem
	původní

zákazník zemřel nebo se odstěhoval neznámo kam

Jsem si vědom/a toho, že v případě, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl/a nepravdivé údaje, jsem povinen uhradit způsobenou škodu a obchodník
bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončit dodávku plynu.
Fakturu – konečné vyúčtování žádám zaslat:
(vyberte pouze jednu z možných variant kam vyúčtování zaslat)


na korespondenční adresu stávající smlouvy



na jinou adresu: ___________________________________________________________________________________________________
(ulice, čp./orient., obec, PSČ)

Případný přeplatek z konečného vyúčtování žádám vrátit:
(vyberte pouze jednu z možných variant)


na adresu pro zaslání faktury konečného vyúčtování



na bankovní účet číslo: _____________________________ / __________

Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zajištění provedení úkonů na základě tohoto
čestného prohlášení společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO 27232433. Kompletní seznam subdodavatelů
je uveden na www.cez.cz. Tento souhlas dávám na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu odpovídající promlčecím lhůtám dle občanského,
příp. obchodního zákoníku.
V _____________________________ dne___________________

Podpis zmocnitele ______________________________________

VYTISKNOUT

SKUPINA ČEZ

Zákaznická linka 800 810 820

ULOŽIT

www.cez.cz

