
ZMOCNITEL – ZÁKAZNÍK

Zákazník (titul, jméno, příjmení)

Adresa odběrného místa elektřiny

Adresa odběrného místa plynu

Datum narození

Obchodní firma (název) DIČIČ

Oprávněný zástupce

Adresa trvalého bydliště/sídla firmy

pro odběrné místo EAN 18  

pro odběrné místo EIC  

PLNÁ MOC – formulář pro původního zákazníka na odběrném místě

ZMOCNěNCI – DODAvATELI 

 Dodavatel: ELIMON a.s., Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1, IČ: 271 63 962, DIČ: CZ27163962,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9423, 
číslo licence na obchod s elektřinou: 140705635, číslo licence na obchod s plynem: 240908461

Korespondenční adresa: Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: info@elimon.cz, telefon: 474 720 240

tímto uděluje plnou moc

Ulice Č.p./
č.o.

PSČObec

Místo podpisu (název obce)

Podpis zákazníka/otisk razítka Podpis Dodavatele/otisk razítka

ZA ZÁKAZNÍKA – ZMOCNITELE:

Dne Dne

Místo podpisu (název obce)

ZA DODAvATELE – ZMOCNěNCE:

Zpracoval

Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje Dodavateli plnou moc ke všem právním jednáním souvisejícím se změnou dodavatele, zejména:

•  ukončit smluvní vztah (výpovědí, odstoupením, dohodou, notifikací o neprodloužení smluvního vztahu nebo jiným obdobným jednáním) s dodavatelem 
energie nebo se zprostředkovatelem, s nímž byla uzavřena smlouva o dodávkách energie, a v této souvislosti učinit veškeré nutné úkony, včetně 
práva vyžádat si veškeré související údaje a informace týkající se odběrného místa zákazníka podle Smlouvy;

•  uzavřít, změnit či ukončit smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvu o připojení sjednanou s příslušným provozovatelem distribuční 
soustavy, včetně práva vyžádat si veškeré související údaje a informace týkající se odběrného místa zákazníka podle Smlouvy;

•  učinit další právní jednání nezbytná k uskutečnění volby nebo změny dodavatele energie pro odběrné místo Zákazníka podle Smlouvy;

•  vyžádat si jako adresát komunikace doručování právních jednání třetích stran týkajících se uskutečnění volby nebo změny dodavatele energie pro 
odběrné místo Zákazníka podle Smlouvy na adresu ELIMON a.s.;

•  odvolat Zákazníkem udělené plné moci třetím stranám týkající se zajištění dodávky energie pro odběrné místo Zákazníka podle Smlouvy.

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že zplnomocnil Dodavatele ze své svobodné vůle a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Zmocněnec (Dodavatel) svým podpisem tuto plnou moc přijímá v plném rozsahu.
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