PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný:
Jméno, příjmení / obchodní firma, název
Datum narození / IČ
Bydliště / sídlo
Zastoupen
(dále jen „zmocnitel“),
zplnomocňuji tímto
společnost MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 28483006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209 (dále jen „zmocněnec“), aby mě zastupovala při všech jednáních souvisejících s uzavřením, změnou
a ukončením smluv, kterými se realizuje připojení, distribuce a dodávka elektřiny pro níže uvedená odběrná místa.

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn zejména, nikoli však výlučně:
a)

	
ukončit
smluvní vztah s dodavatelem elektřiny, s nímž jsem uzavřel smlouvu o dodávkách elektřiny, a v této souvislosti učinit veškeré
nutné úkony, včetně práva obdržet veškeré související údaje a informace;

b)

na moje jméno a můj účet uzavřít smlouvu o distribuci elektřiny s příslušným provozovatelem distribuční soustavy;

c)

	 mým jménem žádost o uzavření a ukončení smlouvy o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo o změnu spotřebičů dle
podat
platných obecně závazných právních předpisů a případně uzavřít a ukončit mým jménem smlouvu o připojení k distribuční soustavě
s příslušným provozovatelem distribuční soustavy;

d)

	 jakékoli jiné právní jednání, jež bude zmocněnec považovat za nezbytné pro účely provedení změny dodavatele elektřiny, zejména
učinit
ukončit smluvní vztah s jakýmkoli zprostředkovatelem nebo jinou třetí stranou, pokud jakkoli souvisí s dodávkami elektřiny do níže uvedených odběrných míst;

e)

	
vzít zpět jednání učiněná v souvislosti s uzavřením, změnou a ukončením smluv, kterými se realizuje připojení, distribuce a dodávka
elektřiny pro níže uvedená odběrná místa.

Odběrná místa (OM) – elektřina
EAN kód(y):

V
dne:

Toto zmocnění přijímám v plném rozsahu.

Zmocnitel:

Zmocněnec: MND a.s.

Podpis zmocnitele

Jan Sýkora
Ředitel marketingu a komunikace
MND a.s.

Lukáš Pokrupa
Ředitel Divize Retail
MND a.s.

MND a.s., Obchodní úsek, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 28483006, DIČ: CZ699003312
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. značkou oddíl B, vložka č. 6209.

Zákaznická linka: 800 400 500, e-mail: mnd@mnd.cz
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