Załącznik nr 3 do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
Pełnomocnictwo klienta dla sprzedawcy

PEŁNOMOCNICTWO DO ZMIANY SPRZEDAWCY GAZU
(w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami)

Dane Klienta:
Imię i Nazwisko lub nazwa

ALI 39559

2

Numer dokumentu tożsamości

ALI 39559

2

(wpisać rodzaj dokumentu)1

5205150

PESEL1/NIP2

6 813

reprezentowanego przez
działającego na podstawie
odpis z rejestru / wpis w CEIDG2 / uchwały organu założycielskiego 3 / pisemne pełnomocnictwo do udzielania
dalszych pełnomocnictw

zwanego dalej Mocodawcą, który udziela niniejszym Pełnomocnikowi:
HADEX-GAZ ZIEMNY sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy ul. Dąbrowskiego 536, 60-451 Poznań, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548691, o numerze NIP: 7811908079 i numerze REGON: 361043840, o kapitale zakładowym w
wysokości 120.000 złotych pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Mocodawcy następujących czynności prawnych:
1) złożenia dotychczasowemu sprzedawcy paliwa gazowego oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu za porozumieniem stron
dotychczas obowiązujących umów kompleksowych lub sprzedaży paliwa gazowego zawartych na potrzeby punktów poboru paliwa
gazowego wskazanych w tabeli:
ID punktu wyjścia

Adres punktu poboru paliwa gazowego

2) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem;
3) reprezentowania Mocodawcy przed właściwym OSD w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;
4) dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;
5) uzyskiwania danych telemetrycznych w tym w szczególności danych o zużyciu gazu, w tym w ujęciu historycznym wg uznania
Pełnomocnika
Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane w formie pisemnego oświadczenia dostarczonego Pełnomocnikowi.

Poznań, 26 lutego 2016
Miejscowość, Data
1

r.
Czytelny podpis Mocodawcy i pieczęć

Dotyczy osób fizycznych
Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
3 Dotyczy jednostek budżetowych
2

