
 

 

 
 

 
P L N Á    M O C 

 
Zmocnitel (Zákazník): 
jméno, příjmení, obchodní firma:  * 
jednající:    * 
 
datum narození/IČ:   * 
 
trvalé bydliště/sídlo:   *  
 
uděluje tímto plnou moc 
 
Zmocněnci: 
společnost:  free power s.r.o. 
IČ:   020 11 484 
se sídlem:  Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300826, 

zastoupena Jiřím Ottomanským, jednatelem 

adresa pro zasílání: Sloupská 135, 473 01 Nový Bor 
e-mail:   info@freepower.cz 
 
k zastupování a veškerým právním jednáním a činnostem pro níže uvedená odběrná místa elektřiny a/nebo zemního plynu, 
zejména k:  
 - ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektřiny a plynu, jehož předmětem je dodávka elektřiny a plynu, a to 
včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného průběhu procesu změny dodavatele, popřípadě ukončení 
smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce elektřiny a plynu; 
-  odvolání plných mocí vystavených Zákazníkem stávajícímu dodavateli v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejíž předmětem je 
dodávka elektřiny a plynu; 
- uzavření, změnám a ukončení Smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci elektřiny a plynu u příslušného provozovatele 
distribuční soustavy a to i prostřednictvím distanční elektronické komunikace; 
- vyžádání a převzetí od stávajícího dodavatele kopie Smluv o dodávce elektřiny a plynu nebo Smluv o sdružených službách 
dodávky elektřiny a plynu uzavřených mezi stávajícím dodavatelem a Zákazníkem; 
- vyžádání a převzetí od stávajícího dodavatele nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi stávajícím dodavatelem a 
Zákazníkem 
- zastupování Zákazníka při registraci u společnosti OTE, a. s., IČ 26463318. 
Zmocněnec je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zákazníka. 

 
pro odběrná místa: 
  

- EAN  859182400   adresa OM: * 

- EIC 27ZG    adresa OM: * 

 

 

 
V Praze,  dne  _______________   podpis Zmocnitele:   .........................................................
                Zákazník 
 
 
 
 Zmocněnec tuto plnou moc přijímá. 
 
V Praze,  dne      podpis Zmocněnce:   ........................................................ 

    za  free power  s.r.o. 


