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PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(-á) (vyplňte v případě zmocnění ze strany fyzické osoby)

Titul, jméno, příjmení:

 Číslo OP:

Ulice: Číslo pop./orient.:

Obec: PSČ:

Datum narození:

Právnická osoba (vyplňte v případě zmocnění ze strany právnické osoby)

Obchodní firma / název:

Sídlo – Ulice: Číslo pop./orient.:

Obec: PSČ:

Zapsána v Obchodním rejstříku u soudu v: Oddíl: Vložka:

IČ: 

Jednající

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Funkce:

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Funkce:

tímto uděluji(-e) plnou moc zmocněnci

Panu / paní:

Datum narození:

Bytem (ulice, č. pop./orient., obec, PSČ):

Telefon:

pro komoditu zemní plyn elektřina (prosím zaškrtněte)

   (prosím zaškrtněte)

 aby za mne/naši fi rmu dojednal(-a) a uzavřel(-a) Smlouvu o sdružených službách dodávky komodity

 aby za mne/naši fi rmu projednával(-a) změny v odběru i podmínkách Smlouvy, a to s účinky 

pro moji osobu/naši fi rmu

 aby za mne/naši fi rmu ukončil(-a) Smlouvu o sdružených službách dodávky komodity

 aby za mne/naši fi rmu uzavřel(-a) Smlouvu o připojení k distribuční soustavě

V Dne

 Podpis a razítko zmocnitele/statutárního orgánu – fi rmy

 Doklad totožnosti zmocněnce:

Vyjádření zmocněnce: Toto zmocnění přijímám.

V Dne V Dne

Podpis zmocněnce Podpis za obchodníka 
 (převzal a ověřil na základě plných mocí)

RWE
Číslo OP
Číslo občanského průkazu, v případě cizího státního příslušníka číslo pasu.

RWE
Ulice + Obec
Adresa dle občanského průkazu.

RWE
Obchodní firma/název
Název firmy dle Obchodního rejstříku.

RWE
Podpis a razítko zmocnitele
Zmocnitel je osoba, která uděluje plnou moc; nezapomeňte po vytištění dokument vlastnoručně podepsat.

RWE
Lístek s poznámkou
Vyplňte zvýrazněná pole. Pokud nevidíte zvýraznění, zaklikněte si nabídku v pravém horním rohu.

RWE
Lístek s poznámkou
Formulář je možné vyplnit elektronicky, pro správné zobrazení diakritiky a tisk použijte Adobe Reader verze 8.0 a vyšší; pro stažení aktuální verze Adobe Readeru použijte http://get.adobe.com/reader/.
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