
 

 

                   PLNÁ MOC 
Zmocněnec : Blue-Gas s.r.o.  IČ: 24285137  Číslo licence:241219045 

              www.blue-gas.cz       Email: info@blue-gas.cz  

 

Zmocnitel:                                                                                                                                                   

Jméno, Příjmení/ Obchodní název …………….……….……….……….……………. 

Datum narození: ……………….  IČ: ………….….   DIČ: ………….… 

 

Adresa trvalého bydliště:   

Ulice: ………….……….   Číslo popisné: ……..    Město: ……………………..…...…   PSČ……… 

 

Zmocnitel uděluje plnou moc Zmocněnci zejména k tomu, aby jménem  Zmocnitele: 

 

- ukončil smluvní vztah se stávajícím Dodavatelem zemního plynu, jehož předmětem je dodávka zemního plynu, a to včetně 

  případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného průběhu procesu změny dodavatele, popřípadě ukončil 

  smluvní vztah s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce zemního plynu 

- uzavřel Smlouvu o distribuci zemního plynu do uvedených odběrných míst s příslušným provozovatelem distribuční 

  soustavy, pokud nebude uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu 

- uzavřel Smlouvu o připojení zemního plynu do uvedených odběrných míst s příslušným provozovatelem distribuční 

  soustavy 

- vyžádal u stávajícího Dodavatele kopie Smluv o dodávce zemního plynu nebo Smluv o sdružených službách dodávky 

  zemního plynu uzavřených  mezi stávajícím Dodavatelem a Zmocnitelem, 

- vyžádal u stávajícího Dodavatele nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi stávajícím Dodavatelem a 

  Zmocnitelem, 

- zastupoval Zmocnitele při registraci u společnosti OTE, a.s. - IČ: 26463318 

- zastupoval zmocnitele při jednání se společnostmi: Pražská plynárenská distribuce a.s. - IČ: 27403505, Pražská 

   plynárenská, a.s. - IČ: 60193492, E.ON Energie a.s. - IČ: 26078201, E.ON Distribuce a.s. - IČ: 28085400, VČP Net s.r.o. – 

   IČ: 27495949, Východočeská plynárenská a.s. - IČ: 60108789,  JMP Net s.r.o. - IČ: 27689841, Jihomoravská plynárenská 

   a.s. - IČ: 49970607, SMP Net s.r.o. - IČ: 27768961, Severomoravská plynárenská a.s. - IČ: 47675748,  

   RWE GasNet, s.r.o. - IČ:27295567, RWE Energie, a.s. - IČ: 49903209, ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433, BOHEMIA  

   ENERGY  entity s.r.o. IČO  27386732, CENTROPOL ENERGY, a.s. IČO: 25458302, ARMEX ENERGY, a.s. 

   IČO 27266141, Europe Easy Energy a.s.  IČO 28603001 

 

 

V ………………..............................................     Dne …………………………………… 

 

PODPIS ZMOCNITEL     PODPIS ZMOCNĚNEC 

 

…………………………………………………..  ………..…………………………………………… 

http://www.blue-gas.cz/
mailto:info@blue-gas.cz

