PLNÁ MOC – ELEKTŘINA DOMÁCNOSTI

Jméno a příjmení:

..................................................................... ....

Trvalé bydliště:

..................................................................... ....

Datum narození (dále jen „zmocnitel”):

. .......................................................................

tímto zplnomocňuji společnost Amper Market, a.s., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ: 24128376 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
17267, aby mne zastupovala a mým jménem právně jednala a vedla komunikaci se všemi licencovanými
provozovateli distribuční soustavy, zejména se společností:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035

PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400

...............................................

a dále ve všech právních jednáních a úkonech se všemi licencovanými obchodníky s elektřinou,
zejména se společností:
ARMEX ENERGY, a.s., IČ: 27266141

innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ: 27386732

LAMA energy a.s., IČ: 28262026

CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302

MND a.s., IČ: 28483006

COMFORT ENERGY s.r.o., IČ: 28393538

Nano Energies Trade s.r.o., IČ: 28664779

ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433

Pražská energetika, a.s., IČ: 60193913

E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201

Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492

ELIMON a.s., IČ: 27163962

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČ: 27230112

EP ENERGY TRADING, a.s., IČ: 27386643

VEMEX Energie a.s., IČ: 28903765

Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001

X Energie, s.r.o., IČ: 24817872

eYello CZ, a.s., IČ: 25054040

...............................................

ve věci podmínek dodávky elektřiny a souvisejících služeb, zejména pak:
– uzavření smluv souvisejících se změnou dodavatele elektřiny pro veškerá odběrná místa
vedená na zmocnitele;
– ukončení smluv se stávajícím dodavatelem elektřiny pro veškerá odběrná místa vedená
na zmocnitele, včetně vyžádání si technických informací, informací o datu ukončení smlouvy
o dodávce elektřiny / sdružených službách dodávky elektřiny a dalších podkladů
týkajících se odběrných míst od dosavadního dodavatele;
– k uzavírání, ukončení a změnám smlouvy o připojení a smluv o distribuci,
a to i formou elektronické komunikace.
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pro odběrné místo EAN:		
pro odběrná místa uvedená v seznamu odběrných míst, který je v příloze této plné moci
pro všechna odběrná místa registrovaná jako odběrná místa zákazníka v systému operátora trhu
V případě, že není zvolena žádná z uvedených možností, zmocnění se vztahuje na všechna odběrná místa
registrovaná jako odběrná místa zmocnitele v systému operátora trhu.
V .............................. dne ........................

Podpis zmocnitele:

............................

Zmocnění přijímám.
Podpis zmocněnce:
						

............................
Amper Market, a.s.

Amper Market, a. s.
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1 – Nové Město

T: +420 246 034 400
E: info@ampermarket.cz
www.ampermarket.cz

IČ: 241 28 376
DIČ: CZ241 28 376

Zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B,
vložce číslo 17267.

