PLNÁ MOC
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození:
(dále jen „zmocnitel“),
zmocňuji tímto společnost:
FREE for YOU s.r.o.
Korunní 2569/108g, Praha 10 - Vinohrady, 101 00
IČ: 253 36 665
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 260121
zastoupena jednatelem panem Lukášem Zachem
(dále jen „zmocněnec“),
k zastupování ve věcech dodávek elektřiny a plynu, zejména při jednání se všemi účastníky trhu
s elektřinou a plynem a ke všem úkonům souvisejícím se změnou dodavatele, tj. zejména ke
• změně, uzavření či ukončení smlouvy o zajištění služeb distribuční soustavy, jakož i smlouvy o
připojení k distribuční soustavě a ke sjednání obsahu těchto smluv,
• k přípravě, sepisu, provedení, podání, doručení a realizaci všech dalších právních úkonů (včetně
podpisu těchto úkonů) vůči třetím osobám, směřujícím ke zrušení jakýchkoliv smluv, jejichž
předmětem jsou dodávky elektřiny a plynu a jejich distribuce (zejména odstoupení od smlouvy,
výpověď smlouvy, oznámení o záměru neprodloužit smluvní vztah, dohoda o ukončení smluvního
vztahu, dohoda o trvání smluvního vztahu, odvolání plných mocí udělených jiným osobám
týkajících se zajištění dodávek či distribuce elektřiny a plynu, apod. či zpětvzetí těchto úkonů),
• podávání návrhů a žádostí operátoru trhu OTE, a.s. včetně činění podání v souladu s energetickým
zákonem vůči OTE, a.s. a zastupování zmocnitele před OTE, a.s. při vymáhání plnění jeho práv a
oprávnění dle energetického zákona,
• předání příslušné dokumentace dotčeným účastníkům trhu s elektřinou a plynem,
• použití osobních údajů zmocnitele při výše uvedených úkonech v nezbytném rozsahu (zejména
jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo účtu, telefon, e-mailová adresa,
EAN/EIC, doručovací adresa),
• vyžádání informací o dodávkách elektřiny nebo plynu od účastníků trhu s elektřinou nebo
plynem, a to včetně právních předchůdců zmocnitele,
• uzavření a ukončení smluv souvisejících se změnou dodavatele elektřiny a plynu se stávajícím
dodavatelem nebo distributorem energií, nebo k zajištění nového připojení dodávek elektřiny a
plynu.
jakož i ke všem dalším úkonům s výše uvedenými úkony spojenými, a to i pokud je k tomu zapotřebí podle
zákona zvláštní plná moc.
Zmocnitel dále zmocňuje zmocněnce k požadování a přijímání jakýchkoliv informací o odběrných místech
zmocněnce od stávajícího dodavatele, provozovatele distribuční soustavy a OTE, a.s. (zejména informací
ohledně trvání smluvního závazku se stávajícím dodavatelem a datum jeho ukončení, výpovědní lhůty,
technické informace) a k zastupování zmocnitele před operátorem trhu OTE, a.s.
V ________________________ dne ______________
_________________________
Zmocnitel

