BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.
Na Poříčí 24–26, 110 00 Praha 1
IČO: 27386732, DIČ: CZ27386732
Zákaznická linka: 840 10 10 10
e-mail: kontakt@bohemiaenergy.cz
www.bohemiaenergy.cz

PLNÁ MOC
Jméno a Příjmení / Obchodní firma ......................................................................................................................................................
Datum narození / IČ   ................................................................................................................................................................................
Bytem / Sídlem ........................................................................................................................................................................................
(dále jen „zmocnitel“)
tímto zplnomocňuji společnost
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
IČ: 27386732
Sídlem: Na Poříčí 24–26, 110 00 Praha 1
(dále jen „zmocněnec“)

1. aby mě zastupovala při jednání s  e společnostmi ..........................................................................................................................
Pražská plynárenská, a.s.
IČ: 60193492

ČEZ Distribuce, a.s.
IČ: 27232425

ČEZ Prodej, s.r.o.
IČ: 27232433

Pražská plynárenská distribuce, a.s.
IČ: 27403505

Pražská energetika, a.s.
IČ: 60193913

PRE Distribuce, a.s.
IČ: 27376516

E.ON Energie, a.s.
IČ: 26078201

E.ON Distribuce, a.s.
IČ: 28085400

RWE Energie, a.s.
IČ: 49903209

RWE GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567

VČP Net, s.r.o.
IČ: 27495949

Východočeská plynárenská, a.s.
IČ: 60108789

Severomoravská plynárenská, a.s.
IČ: 47675748

SMP Net, s.r.o.
IČ: 27768961

JMP Net, s.r.o.
IČ: 27689841

Jihomoravská plynárenská a.s.
IČ: 49970607

České Energetické Centrum a.s.
IČ: 28245245

BICORN s.r.o.
IČ: 27230112

CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČ: 25458302

České Energetické Centrum Jih s.r.o.
IČ: 27066151

VEMEX Energie a.s.
IČ: 28903765

LAMA energy a.s.
IČ: 28262026

ve věci podmínek dodávky elektřiny a plynu, uzavření smluv souvisejících se změnou dodavatele elektřiny a plynu pro veškerá odběrná místa elektřiny a plynu vedená na mou osobu, a to včetně ukončení dosavadních smluvních vztahů s dosavadními dodavateli elektřiny a plynu pro veškerá odběrná místa elektřiny a plynu vedená na mou osobu.

2. Dále výše uvedenou společnost zplnomocňuji k vyžádání technických údajů o odběrných místech, vedených na mou
osobu, tj. zejména:
– Pro odběrná místa elektřiny k získání EAN ke každému odběrnému místu, dále pak k získání čísel míst spotřeby, čísel
		 elektroměrů, distribučních sazeb a údaje o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst spotřeby.
– Pro odběrná místa plynu k získání EIC kódu ke každému odběrnému místu, dále pak k získání čísel míst spotřeby,
		 čísel plynoměrů, údajů o spotřebě za minulá období, údajů o kódech využití odběrných míst, časovosti a charakteru
		 odběru, údaje o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst spotřeby.

3. Dále výše uvedenou společnost zplnomocňuji k uzavírání a změnám smlouvy o připojení.
Dále výše uvedenou společnost zplnomocňuji, aby mě zastupovala při registraci (registrovaný účastník trhu) u OTE, a. s.
a u RWE Transgas, a. s. a činila mým jménem všechny úkony s tím související.

V ........................................., dne.......................................
				

Zmocnění přijímám

............................................................................................		
................................................................................................
		
Zmocnitel					
Zmocněnec

