Zákaznická linka: 516 777 999

Kolibřík energie, a.s., Cejl 37/62, 602 00 Brno

DOTAZNÍK PRO ZMĚNU DODAVATELE A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI
pro Kolibřík energie, a.s.
Informace o Vašem současném smluvním vztahu:
Prosím, vyplňte základní údaje o svém současném smluvním vztahu, abychom mohli bez prodlení připravit změnu
dodavatele.
Můj současný dodavatel je:
Příklady dodavatelů (innogy Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Vemex, Bohemia Energy Entity, Centropol, Armex energy, atd.)

Smlouva je uzavřena na:

dobu neurčitou a výpovědní lhůtou

měsíců.

dobu určitou s platností do

s výpovědní lhůtou

měsíců před koncem.

Uveďte datum posledního dne platnosti smlouvy

Identifikace Zákazníka:
titul, jméno, příjmení /obchodní název společnosti

datum narození / IČ

adresa trvalého bydliště / sídla společnosti
Osoba oprávněná zastupovat Zákazníka
(Vyplňte, pokud je Zákazník zastoupen na základě plné moci jinou osobou. Plná moc musí být opatřena notářsky ověřeným podpisem.)

Identifikace odběrného místa (OM):

EIC kód:

2

7

Z

G

Adresa OM: ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, Obec (jestli OM nemá adresu uveďte č. parcelní a katastrální území)

Udělení plné moci:
Zákazník tímto uděluje společnosti Kolibřík energie, a.s., se sídlem Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ: 27735001, plnou
moc ke všem právním jednáním souvisejícím s procesem změny dodavatele k výše uvedenému odběrnému místu, tj.
zejména k ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem zemního plynu, jehož předmětem je dodávka zemního
plynu nebo dodávka a distribuce zemního plynu a dále k ukončení smluvního vztahu s příslušným provozovatelem
distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce zemního plynu.
V

Podpisem potvrzuji a uděluji plnou moc:

dne:
obec

podpis zákazníka

datum podpisu

Prohlášení zmocněnce: Tuto plnou moc přijímám.
Za Kolibřík energie, a.s.:
V Brně
dne:
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