
PLNÁ MOC
OBCHODNÍK: GEEN Sale a.s., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 
Brno - Komárov, IČO: 048 81 036, DIČ: CZ 048 81 036, zapsaná v OR 
vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 7503, č. ú.: 4211035420/6800

Datum a místo podpisu:

ID prodejce:

Podpis Zmocněnce (Geen Sale a.s.):Podpis Zmocnitele (Zákazník):

zákaznická linka: 840 800 900, info.geensale@geen.eu, www.geen.eu

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ/SÍDLA SPOLEČNOSTI
Ulice: Č. p. / č. o.:

Obec: PSČ:

Titul: Příjmení:Jméno: Titul:

Firma:

IČO: DIČ:

ZÁKAZNÍK (dle občanského průkazu/obchodního rejstříku)

Datum narození:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

Ulice: Č. p. / č. o.:

Obec: PSČ:

EAN/EIC:

Tímto uděluji:

• Plnou moc výše uvedenému Obchodníkovi k zastupování při provedení veškerých právních úkonů (včetně
písemných) souvisejících se změnou dodavatele, včetně ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním
dodavatelem komodity nebo se zprostředkovatelem, který je oprávněn uzavření smlouvy zprostředkovat (ze-
jména výpovědí, odstoupením či dohodou), to vše pro výše uvedené odběrné místo. Plnou moc uděluji rovněž
k  odvolání plných mocí souvisejících s dodávkou komodity udělených jiným osobám přede dnem udělení
této plné moci pro výše uvedené odběrné místo, k podání výpovědi Smlouvy o připojení, k podávání žádosti
o uzavření Smlouvy o připojení a k jednání o obsahu Smlouvy o připojení k výše uvedenému odběrnému místu
s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, včetně jejího uzavření.

• Souhlas výše uvedenému Obchodníkovi, aby uzavřel vlastním jménem a na vlastní účet Smlouvu o distribuci
elektřiny/plynu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy zahrnující distribuci elektřiny/plynu do výše
uvedeného odběrného místa. Zároveň zmocněnce zmocňuji k vyžádání obchodních a technických údajů o
odběrných místech vedených na mou osobu, tj. zejména délku smluvního vztahu s aktuálním dodavatelem
elektřiny/plynu a termín jeho nebližšího možného ukončení, jednotkovou cenu odebírané komodity, atd.

elektřina plyn


	smlouva_datum_misto: 
	smlouva_id_prodejce: 
	zak_prijmeni 2: 
	zak_titul_za 2: 
	zak_jmeno 2: 
	zak_titul_pred 2: 
	zak_firma 2: 
	bydliste_ulice 2: 
	bydliste_obec 2: 
	zak_ico 2: 
	zak_dic 2: 
	bydliste_cp 2: 
	bydliste_psc 2: 
	zak_datum_nar 2: 
	číslo smlouvy 26: 
	číslo smlouvy 27: 
	číslo smlouvy 28: 
	číslo smlouvy 31: 
	číslo smlouvy 32: 
	plat_doruceni_zaloh_posta 3: Off
	plat_doruceni_zaloh_mail 3: Off


