
PLNÁ MOC PRO SPRÁVU SAMOOBSLUHY
SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, A.S.
Já, níže podepsaný,

jméno:  
dat. nar.: 
trvale bytem: 
(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto zákazník či budoucí zákazník společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: 254 58 302, se sídlem 
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Společnost“) oprávněn využívat 
službu samoobsluha této Společnosti tímto zmocňuji

jméno:  
dat. nar.: 
trvale bytem: 
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby za mě v roli správce v souladu se všeobecnými podmínkami o užívání samoobsluhy Společnosti 
(„Samoobsluha“) činil všechny úkony, které dle systémových nastavení Samoobsluha umožňuje činit osobě
v roli správce (avšak vždy s výjimkou těch, které jsou výslovně touto plnou moci vyloučené), a to za účelem 
správy mého vlastního uživatelského účtu v Samoobsluze ohledně všech mých odběrných míst přihlášených
u Společnosti. Zmocněnec je v roli správce v Samoobsluze zejména, nikoli však výlučně, oprávněn:

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Tato plná moc zaniká okamžikem jejího odvolání ze strany 
Zmocnitele, výpovědí Zmocněnce nebo automaticky v případě deaktivace uživatelského účtu Zmocnitele
v Samoobsluze. Odvolání nebo výpověď této plné moci budou vůči Společnosti účinné okamžikem, kdy o něm 
bude prokazatelně informována. 

Tato plná moc v žádném případě nezakládá oprávnění Zmocněnce za Zmocnitele (i) uzavírat jakékoli smlouvy 
se Společností; (ii) uzavírat dodatky smluv se Společností nad rámec změny smluvních údajů uvedených výše 
(např. změna délky smluvního závazku); (iii) deaktivovat uživatelský účet v Samoobsluze; (iv) vypovědět jakoukoli 
smlouvu se Společností, nebo odvolat jakoukoli plnou moc, kterou Zmocnitel Společnosti udělil.

Datum:

Místo:

Zmocnitel:             Zmocněnec (zmocnění přijímám):

     nahlížet do všech přehledů ohledně Zmocnitele dostupných v Samoobsluze, zejména, nikoli 
však výlučně, do přehledů (i) o smluvní dokumentaci, jakož i přímo do smluvních dokumentů, 
(ii) o evidovaných parametrech smluvního vztahu, (iii) o fakturačních a platebních údajích, 
včetně vyúčtování, přehledu neuhrazených částek, přeplatků a informací o způsobech platby, 
(iv) informací o odběrném místě a o kontaktních údajích Zmocnitele či (v) historie komunikace 
Zmocnitele a Společnosti;
     provádět změny údajů Zmocnitele dle dostupných funkcionalit Samoobsluhy, a to zejména, 
nikoli však výlučně, změnu kontaktních údajů, způsobů úhrady záloh, jejich četnost a výši, 
změnu bankovního účtu pro vyplácení přeplatků, změnu způsobu zasílání vyúčtování či změnu 
distribuční sazby a jističe;
     činit další komunikaci jménem Zmocnitele vůči Společnosti, zejména provádět nahlášení 
odečtu, provádět zadání obecných požadavků na Společnost, zadávat reklamace a uplatňovat 
případná další práva Zmocnitele v rozsahu dle dostupných funkcionalit Samoobsluhy;
     přebírat za Zmocnitele všechny dokumenty doručené do Samoobsluhy.
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