PLNÁ MOC
datum
narození

Já:
trvale
bytem

Odběrné místo EAN
Adresa OM

uděluji tímto plnou moc společnosti České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, Praha 8, Kobylisy, IČO 25055925, zapsané v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45821 ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek energií
(zemního plynu nebo elektřiny) na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách do výše uvedeného odběrného místa, zejména:
- k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem plynu nebo elektřiny pro toto odběrné místo
- k vyžádání potřebných podkladů k odběrnému místu včetně zjištění délky výpověďní lhůty ze smluvního vztahu se
stávajícím dodavatelem.
- k uzavření (změně, ukončení) smlouvy o připojení tohoto odběrného místa provozovatelem distribuční sítě.
- k uzavření (změně, ukončení) smlouvy o připojení tohoto odběrného místa elektronickou formou.
- k zastupování zákazníka při registraci na OTE.
- v případě aktuálního požadavku ke všem úkonům směřujícím k vypovězení smlouvy v souladu s § 11a
energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji na svou čest, že:
jsem vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází předmětné odběrné místo, jsem oprávněn užívat
tuto nemovitost a toto odběrné místo, které se v této nemovitosti nachází.
mám jiný právní důvod k užívání tohoto odběrného místa nebo mám souhlas vlastníka této
nemovitosti k uzavření smlouvy o připojení, který přikládám.
odběrné místo jsem trvale opustil a nemovitost již neužívám
V případě, že nejsem původním odběratelem:
původní odběratel zemřel nebo se odstěhoval neznámo kam
původní odběratel zemřel, jsem dědicem po odběrateli (nemovitost je v dědickém řízení)
a souhlasím s vyplacením případného přeplatku panu / paní (příjmení, jméno, titul, bydliště, datum narození)

Jsem asi vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých informací, jsem povinen uhradit způsobenou škodu a obchodník je oprávněn
odstoupit okamžitě od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů.
Zákazníkovi se dává na vědomí, že Obchodníkovi svěřuje pro účely změny dodavatele/přepisu shromažďování a zpracování
dat souvisejících se smluvním vztahem za předpokladu splnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR
a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
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