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Příjmení

Jméno

Titul

Firma
Oprávněná osoba
Číslo popisné

Ulice

Číslo orientační
PSČ

Obec
IČ

Datum narození

DIČ

(dále jen „zmocnitel“)

tímto zplnomocňuji společnost
X Energie, s.r.o.,
Sídlo: Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ 248 17 872, DIČ CZ 248 17 872
(dále jen „zmocněnec“)

1. k zastupování zmocnitele při jednání se všemi účastníky trhu s elektřinou a plynem ve věci podmínek dodávky elektřiny a plynu, uzavření
ukončení smluv souvisejících se změnou dodavatele elektřiny a plynu a jejich distribucí pro veškerá odběrná místa elektřiny a plynu
vedená na moji osobu, jakož i k činění dalších právních úkonů vůči třetím osobám směřujícím ke zrušení jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem jsou dodávky elektřiny a plynu a jejich distribuce (zejm. odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, oznámení o záměru neprodloužit
smluvní vztah, dohoda o trvání smluvního vztahu, odvolání plných mocí udělených jiným osobám k jakýmkoliv jednáním týkajícím se odběrných míst vedených na mou osobu) a ke změně dodavatele zpět na zmocněnce.
2. Dále zmocněnce zmocňuji k vyžádání technických údajů o odběrných místech vedených na mou osobu, tj. zejména:
pro odběrná místa elektřiny k získání EAN ke každému jednotlivému 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.

Zároveň zmocněnce zmocňuji k vyžádání obchodních údajů o odběrných místech vedených na mou osobu, tj. zejména délku smluvního
vztahu s aktuálním dodavatelem elektřiny a plynu, jednotkovou cenu odebírané komodity atd.
3. Dále zmocněnce zmocňuji k podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení a k jednání o obsahu smlouvy o připojení ve věci všech odběrných
míst vedených na mou osobu příslušným provozovatelem distribuční soustavy.
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Zmocnitel (Zákazník)

Zmocnění přijímám.

Zmocněnec (X Energie, s.r.o.)

Zákaznické centrum: Hybernská 24, 110 00 Praha 1
Zákaznická linka: 840 444 446, Fax: 226 258 099
E-Mail: info@xenergie.cz, www.xenergie.cz
Dodavatel: X Energie, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1-Nové Město
IC 24817872, DIC CZ24817872, Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 177081
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